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Agenda
6 juni
7 juni
8 juni
16 juni
17 juni
17 juni
24 juni
27 juni
28 juni
29 juni
6 juli
8 juli

2e Pinksteren
studiedag, de leerlingen zijn vrij
studiedag, de leerlingen zijn vrij
Openpodium Oudelandselaan
Openpodium Gouden Uillaan
Rapport mee
Inloopochtend
Groep 8 Musical locatie Gouden Uillaan
Groep 8 Musical locatie Gouden Uillaan
Groep 8 Musical locatie Oudelandselaan
Wenuurtje
Start zomervakantie

Nieuws vanuit de directie
Beste ouders en verzorgers,
In de vorige nieuwsbrief is de indeling van de groepen voor volgend jaar met u gedeeld, op dit
moment leggen wij de laatste hand aan de indeling van de leraren en leerlingen. Dit kost altijd wat
meer tijd omdat we met veel aspecten rekening moeten houden. We hopen u zo spoedig mogelijk te
laten weten in welke groep en bij welke leerkracht uw zoon of dochter volgend jaar komt.
Vandaag wordt door een aantal leerlingen van De Klipper een mooie prestatie neergezet, zij hebben
4 avonden hun beste beentje voorgezet en sluiten de Avond4Daagse vanavond af. Vergeet niet naar
ons op zoek te gaan, wij zullen de kinderen met veel plezier verwelkomen met deze prestatie en een
kleine verrassing mee geven.
In de bijlage 2 flyers over een theatervoorstelling en het jeugdfestival
De directie

Groepsuitje groepen ½
Op vrijdag 1 juli gaan ook de kleuters op uitje naar de Kievit in Berkel en Rodenrijs! De
Kievit is een leuke en grote overzichtelijke speeltuin met een waterspeelplaats en een
kinderboerderij. De speelweide is geheel omheind, zodat de kinderen er naar hartenlust
kunnen spelen. De kinderen nemen zelf een gezond hapje, drinken en lunch mee. En aan
het einde van de middag krijgen de kinderen een lekkere ijskoude traktatie!!
Omwille de waterpret op de waterspeelplaats raden wij u aan om de kinderen zwemkleding een
handdoek en zonnebrandcrème mee te geven
’s Ochtends worden de kinderen zoals altijd om 08.30 uur op school verwacht en
ze zijn om 14.30 uur uit. Wij vertrekken om 09.45 uur vanaf school naar de
speeltuin en gaan om 14.00 uur weer terug naar school.
Hulpouders voor in de speeltuin worden door de leerkracht van uw
zoon/dochter benaderd.
Wij wensen alle kinderenveel speelplezier en een hele fijne dag toe.

Jeugdfestival
Elke zomer wordt er in Lansingerland het jeugdfestival georganiseerd. Het thema van het
Jeugdfestival is ieder jaar anders en ook de onderdelen worden aangepast aan het thema. Het
Jeugdfestival vindt plaats in de laatste week van de grote vakantie, op dinsdag, woensdag en
donderdag. Donderdagavond is de grote finale in de vorm van een optocht dwars door
Berkel en Rodenrijs heen. Bij deze optocht zijn zoveel mogelijk kinderen en vrijwilligers
verkleed in het thema van dat jaar.
In de bijgevoegde flyer, kunt u alle informatie over inschrijvingen en begeleiden of
sponsoren lezen.

Theatervoorstelling ‘Pap doe normaal!’
Theatervoorstelling voor ouders met hun kind (10 jaar en ouder)
Voor ouders in Lansingerland Donderdag 16 juni 2022 19.30 tot 20.45 uur
Toegang € 17,50 Gratis!
GRATIS Info en aanmelden: scan de QR-code op de flyer in de bijlage, of ga naar
www.papdoenormaal.nl
‘Héél herkenbaar! Precies hoe het bij ons thuis gaat…’

