Heemserveen, 12-07-2022
Mondeling Nederlands
De afgelopen periode hebben we gewerkt over het thema
‘Water’. Een heel divers onderwerp: de zee, het meer, de
brandweer gebruikt water, met water kun je muziek maken etc.
This last period we have worked about the theme “Water”. We
talked about the sea, making music with water, fire fighters use
water etc.
Laatste schoolweek / Last schoolweek
De zomervakantie staat voor de deur. De aankomende week is de laatste schoolweek voor
de vakantie.
Summerholiday is about to begin. This is the last school week .
In deze laatste schoolweek nemen we op de laatste
schooldag, donderdag 14 juli, feestelijk afscheid van een
aantal juffen en een meester. Een feestje om hen te
bedanken!
The last school day Thursday 14 juli we have
a party to say goodby to a few teachers.
Monique, de directeur,
gaat met pensioen.

juf Marjon gaat lesgeven
op het Vechtdal college.

juf Merleau gaat studeren
in Zuid Afrika.

juf Diana gaat met
pensioen.

Meester Jurgen gaat
lesgeven op basisschool
de Buitenvree in
Coevorden.

juf Nambikai gaat
lesgeven in Assen .

Donderdag 14 juli van 10.30 - 11.00 uur hebben we buiten een viering met
de hele school. Ouders mogen komen kijken! 's Middags van 12.45 - 13.45
uur hebben we buiten een voorstelling waarbij de ouders ook mogen
komen kijken.
Thursday 14 juli 10.30 - 11.00 we have a celebration outside the school. .
Parents are invited! From 12.45-13.45 there will be a show outsde the
school. Parents are invited!
NB: de kinderen komen gewoon om 8.30 uur op school. Ze moeten net als
altijd fruit, drinken en de lunch mee nemen. om 14.00 uur gaat de school uit
en hebben alle kinderen vakantie!!!
The school starts at 8.30 and ends at 14.00. The children have to bring
their own fruit and lunch.

VRIJE DAGEN - DAYS OFF - أيام العطلة
15 juli 2022
29 augustus 2022
07 september 2022
12 oktober 2022
17 t/m 21 oktober

Kinderen vrij
Start school
Kinderen vrij - studiedag
Kinderen vrij - studiedag
Herfstvakantie

We wensen iedereen een fijne zomervakantie!
We wish everybody a good summerholiday!

