
 

 

Verjaardagen 

Donderdag 30 juni  Aria 3a 

Zaterdag 2 juli   Maud 7a, Emi 1b, Len 1b 

Zondag 3 juli   Elon 2b 

Maandag 4 juli  Lucas 1c   

 

De komende week maandag 27 juni t/m vrijdag 1 juli  

zijn de ouders van de groepen 

1D/2D en 3B 

  welkom in de school tussen 8.20 en 8.30u. 
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Agenda 
Vrijdag 1 juli Rapporten groep 3 t/m 8 

Vanaf  Facultatieve gesprekken gr 3-5 

   maandag Voorlopig adviesgesprekken 7 

      4 juli Richtinggevende gesprekken 6 

Maandag 11 juli Sportdag groep 3 t/m 8 

Vrijdag 15 juli 12.30u zomervakantie 

 

Sportdag 

Op maandag 11 juli aanstaande zal eindelijk de sportdag plaatsvinden voor de groepen 3 t/m 7. Alle 

leerkrachten hebben er onwijs veel zin in en hopen natuurlijk op maar één ding: GOED WEER! Nu komt het in 

Nederland nog wel eens voor dat er hier en daar een buitje valt of dat het vriest in juli, dus hieronder staat 

een aantal zaken om rekening mee te houden en om mee te nemen:  

- Neem sportkleding mee (korte én lange broek)  

- Vest/Jas  

- Tas met fles water en een koekje  

- Brood  

- Smeer jezelf thuis alvast in!  

Alle leerlingen worden op tijd in de klas 

verwacht, om vervolgens met elkaar om 

09:15 uur te kunnen starten op de 

atletiekbaan (Meester J.A. Laanplein 5, 

Zaandam). De sportdag zal tot 12:40 uur 

duren. Alle kinderen kunnen op school 

opgehaald worden volgens reguliere 

schooltijden. 

 

Afsluiting project water, natuur en milieu 
Afgelopen donderdagavond 23 juni hebben wij het thema water, natuur en milieu afgesloten met een 

tentoonstelling in de groepen. Wat was het fijn om zoveel ouders, opa’s, oma’s, ooms en tantes in de school 

te zien. Tijdens deze avond konden de kinderen meedoen aan een puzzeltocht. Er waren meer dan 100 

kinderen die dit hebben gedaan. Uit al deze formulieren zijn er 5 winnaars getrokken. Dit zijn: Ivy uit groep 7, 

Gijs uit groep 5/6, Tijn uit groep 5, Evi uit groep 4, Nisa uit groep 3b en Kiki uit groep 3a. Zij ontvangen 

binnenkort hun welverdiende prijs. 

 

Aanvragen kalender 
U kunt nog steeds een gratis kalender aanvragen voor schooljaar 2022-2023. Meer info zie vorige tam-tams. 

https://forms.office.com/r/N4Ywbcbka6  is de link. Inmiddels zijn er 39 kalenders aangevraagd. We streven 

ernaar om de kalender, inclusief het B-katern met informatie (o.a. de anonieme uitstroomgegevens groep 8, 

het gymrooster, de ondersteuningsstructuur) voor 1 september aan uw kind mee te geven. Alle ouders 

ontvangen het digitale exemplaar via Parro, hij is tevens op de website te vinden. 
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