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De laatste schoolweek van het jaar is aangebroken. In deze info vooral nieuws over wat we op welke dag
gaan doen en welke schooltijden daarbij horen.
Maandag 5 juli
Een normale schooldag.
Schooltijden: 8.30 uur – 14.15 uur
Dinsdag 6 juli
Voor groep 1 t/m 6 een normale schooldag.
Schooltijden voor alle kinderen: 8.30 uur – 14.15 uur
We draaien de groepen in het laatste deel van de dag door. Dit betekent dat iedereen even in de groep
van volgend schooljaar zit met de leerkracht die daarbij hoort.
Groep 7 viert de verjaardag van juf Marlies
Groep 8, de ouders van groep 8 en de leerkrachten kijken 's avonds de eindfilm van groep 8 en sluiten de
basisschool periode gezamenlijk af.
Woensdag 7 juli
De laatste “normale” schooldag
Het is handig een extra tas mee te nemen
De kinderen van groep 8 mogen uitslapen en komen later op school.
Schooltijden: 8.30 uur – 14.15 uur
Vanaf 19.00 uur gaan de kinderen van groep 8 in optocht door Donkerbroek . Een afscheidstour! Staat u
ook langs de kant van de weg? Dit is de Route:

Donderdag 8 juli
Feest!
We vieren de laatste schooldag samen met de kinderen met een vossenjacht en allemaal andere leuke
activiteiten. Voor eten en drinken wordt gezorgd. Alvast dank aan KookenZo voor de lunch!
Graag meenemen: Sportieve (of normale) kleding en een goed humeur!
Om 14.00 uur zwaaien we met z’n allen de kinderen van groep 8 uit! Dit doen we op het plein.
Schooltijden: 8.30 uur - 14.15 uur
Vrijdag 9 juli:
Vakantie t/m 22 augustus.
We hopen u maandag 23 augustus weer te zien!
Mochten er last minute nog wijzigingen of andere belangrijke zaken zijn, dan communiceren we deze via
Parro.
Alvast een fijne vakantie toegewenst!
Het schoolteam van de Twirrewyn.

