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Agenda 
vr 28 juni Bewaarflits 2019-2020 (ouders ontvangen ’s middags een mail) 
di 2 juli 19.00 uur schoonmaakavond / 21.00 uur bedankborrel 
vr 5 juli rapport mee 
ma 8 juli afscheidsavond groepen 8 
wo 10 juli verjaardag alle leerkrachten 
do 11 juli kennismaking met de nieuwe leerkracht 
vr 12 juli 12.00 uur start zomervakantie, alle leerlingen zijn ’s middags vrij 
ma 26 augustus weer naar school 
 
 
 

Schoonmaak materialen groepen 1 en 2 
Aankomende vrijdag willen wij graag speelgoed 
mee naar huis geven, zodat u het thuis (met uw 
kind) kunt schoonmaken. U zou ons daar erg 
mee helpen.  
 
We zouden het fijn vinden als u de spullen 
vanaf woensdag 3 juli weer terug wilt brengen. 
Dan kunnen de kasten tijdens de 

schoonmaakavond nog even een sopje krijgen. Uiterlijk vrijdag 5 juli willen we alles weer 
compleet hebben. Bij voorbaat dank. 
 

Fair Play Cup toernooi van start gegaan (bericht van de OV) 

Dit keer zijn de weergoden ons gunstig gezind! Onder een 
heerlijk zomerzonnetje hebben de leerlingen van groep 7 
en 8 het Fair Play Cup toernooi afgetrapt. Korte 
wedstrijdjes, nieuwe opzet. Het was soms even wennen, 
maar dat deed niets af aan het plezier dat alle spelers 
uitstraalden! Vanmiddag mogen de groepen 5, 6 en 7 de 
eer van de school verdedigen. Wanneer ze dat met net 
zoveel verve en plezier doen als de kinderen van 
vanmorgen, kunnen we met z’n allen terugkijken op een 
geslaagd toernooi! 
 
Via deze weg willen we ook iedereen bedanken die zich 
heeft ingezet voor het doen slagen van dit toernooi! De 
inzet van zowel leerlingen, als ouders, als leerkrachten 
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wordt zeer gewaardeerd. Zonder jullie was het niet gelukt! Heel hartelijk dank namens de 
Sportcommissie! 
 

Mad Science Zomerkamp, een goed idee! 
(ingezonden bericht) 
Bij het MAD programma is geen dag hetzelfde! Leer over moleculen, atomen en chemische 
reacties, en maak je je eigen kneedgum om mee naar huis te nemen. Beleef je een 
schokkende ervaring, met statische elektriciteit, stroomkringen, en andere stoere 
experimenten. Ga als bioloog en ecoloog aan de slag met je eigen ecosysteem. En leer ook 
nog eens alles over de krachten die we gebruiken om te bewegen op aarde. Om de wet van 
Newton uit te leggen mag je dat zelf ervaren op de raketwagen! 

Het worden weer waanzinnige dagprogramma's, met veel experimenten en gezelligheid. 
Lekker veel doen staat voorop, want je leert het meest wanneer je plezier maakt en zelf 
ontdekkingen doet. We gaan volop aan de slag met wetenschap en techniek en natuurlijk 
gaan we ook naar buiten om te spelen en te experimenteren. 
Schrijf nu in voor een week vol activiteiten, ontspanning en experimenten! 
 
Praktische informatie: 

 Van 15 juli t/m 22 augustus 

 Van 9:00 tot 16:00 uur 

 Vier dagen met een eigen thema 

 Op diverse gave locaties 

 Voor kinderen van 7 t/m 11 jaar 

 Inclusief lunch 

 Inclusief experimentjes voor thuis 

 Bekijk het digitale magazine 

De Locaties: 

 Amstelveen - Bibliotheek Amstelveen Stadsplein + De Boswinkel 

 Amsterdam - Bij Storm + Zimmerhoeve 

 Bussum - Bibliotheek Bussum 

 Castricum - De Hoep 

 Cruquius - Museum De Cruquius 

 IJmuiden - BRAK! 

 Haarlem - Teylers Museum 

 Hoofddorp - Bibliotheek Hoofddorp Floriande 

 Loosdrecht - Bibliotheek Loosdrecht (Engelstalig) 

 

https://inschrijven.mad-science.nl/
http://magazine.mad-science.nl/zomerkamp

