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 Beste ouder(s), 

 Afgelopen week heeft groep 8 fantastisch weer en heel 
 gezellige dagen op kamp gehad. 
 In pretpark, zwembad, challenge run, gezwommen en 
 gevaren op meertje en natuurlijk een bonte avond. 
 Mooi om zo samen met de beide groepen 8 op pad te zijn in 
 een andere setting en samen leuke herinneringen te maken. 

 Woensdag 29 juni  is de juffen-/meester-verjaardag! 

 Vrijdag 8 juli  is het zomerfeest, georganiseerd door de OR. 
 Dat kan alleen met jullie hulp, zie de oproep hieronder. 

 Hartelijke groet,    Francesca Deenik, dir. 

 Zomerfeest 
 Het zomerfeest komt eraan en er is heel ve  el ouderhulp nod  ig! 
 Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de klassenouder. 
 Er zijn heel veel leuke activiteiten, de entree is € 2,50, te betalen met 
 cash geld! 

 Vragenlijst over Kangoeroe KIK 
 Wat vinden u en uw kind van de activiteiten van Kangoeroe KIK? 
 Op onze school zijn na schooltijd activiteiten van Kangoeroe KIK. 
 Doet uw kind daaraan mee? De organisatie is benieuwd, wat u en uw 
 kind ervan vinden. U kunt uw mening geven door dit vragenlijstje in 
 te vullen:  https://forms.office.com/r/hPagibTVYu  Hartelijk bedankt! 

 ➢  In de laatste schoolweek (v/a maandag 11 juli) zijn er geen 
 naschoolse activiteiten meer. 
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 E-Waste Race gewonnen! 
 Groep 8a deed mee aan de E-Waste Race. Hierbij haalden we kapotte elektronica op. We 
 deden mee aan de wedstrijd om mensen bewust te maken dat we beter moeten recyclen 
 voor het milieu en het hergebruiken van grondstoffen. We hebben als klas 904 items 
 opgehaald (10 afvalcontainers vol!) en een schoolreis gewonnen naar Nemo. We zijn enorm 
 enthousiast over deze actie en hopen dat we een stukje hebben bijgedragen aan een beter 
 milieubeleid in Amstelveen. 

 Bijlessen 
 Deze week zijn op dinsdag en donderdag de laatste bijlessen. Daarmee 
 ronden we deze extra ondersteuning af. 

 Informatie van buiten de school 

 Ririro.com - verhalen 
 Ririro.com  is een website waar zoveel mogelijk leuke verhalen in een aantal talen 
 voor iedereen gratis toegankelijk worden gemaakt.  De site met Nederlandstalige 
 verhalen vindt u hier. 
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 Zomerkamp Monkey Moves 

 Amstelveen Sport 
 Amstelveen Sport biedt sportieve activiteiten aan voor kinderen in de 
 basisschoolleeftijd. De activiteiten zijn gratis maar u moet uw kind wel 
 inschrijven. 
 Zie hieronder de links naar de desbetreffende inschrijfpagina’s: 
 22 juni thema Feest 
 29 juni thema Scoren 
 6 juli thema Campingspellen 
 13 juli thema Videospellen 

https://amstelveensport.nl/events/parkspelen-thema-feest/
https://amstelveensport.nl/events/parkspelen-thema-scoren/
https://amstelveensport.nl/events/parkspelen-thema-camping-spelen/
https://amstelveensport.nl/events/parkspelen-thema-videospellen/

