Weekkaart-nieuwsbrief maandag 1 juli —vrijdag 5 juli 2019
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WEEKKAART
NIEUWSBRIEF
MAANDAG 1 JULI 2019
VRIJDAG 5 JULI 2019
Leerling aanmelden? Vragen?
Directeur is van maandag t/m donderdag tot 18.00 uur bereikbaar: 0619460013.

Samen leren voor morgen!

MAANDAG 1 JULI

DINSDAG 2 JULI

WOENSDAG 3 JULI

DONDERDAG 4 JULI
Wij vieren het uitzwaaifeest van OBS Den Velde. De leerlingen zijn ‘s middags vrij.
Kinderen die geschminkt moeten worden, worden om 19.00 uur aanwezig zijn.
De avond begint om 19.30 uur. (Zie verder nieuwsbriefgedeelte.)
Vandaag gaat het rapport mee.
VRIJDAG 5 JULI
Het tweede doorschuifmoment is op vrijdag 5 juli. De leerlingen van groep 1 t/m 7, worden dan van 9.30 uur tot 12.00 uur op ‘t Kompas verwacht. Om te voorkomen dat leerlingen dan nog gehaald en gebracht moeten worden naar onze school, is besloten dat
de leerlingen ‘s middags niet naar school hoeven. De leerlingen van groep 8 hoeven de
hele dag niet naar school.
Bijzonderheden/aankondigingen
Zaterdag 6 juli: oud papier!
Maandag 8 juli: vrijblijvende contactgesprekken.
Noteer alvast even op de kalender dat alle leerlingen dinsdag 9 juli een feestelijk uitstapje
hebben.
We gaan naar attractiepark ‘Het Drouwenerzand’. Het park gaat om 10.00 uur open.
Vandaar dat we om 9.00 uur bij school vertrekken.
Belangrijk!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Op woensdag 10 juli a.s. gaan de leerlingen van groep 6 t/m 8 meedoen aan zwemwedstrijden
in Gramsbergen.
In verband met de verhuizing van allerlei spullen zijn de leerlingen van groep 1 t/m 5 vrij!
Voor data etc. zie de kalender op www.obsdenvelde.nl
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Lichtstadloop
Net als voorgaande jaren organiseert de Oranjevereniging Gramsbergen tijdens de feestweek op
maandag 2 september een lichtstadloop. Alle leerlingen die het leuk vinden kunnen zich via
school aanmelden om hier aan mee te doen. Deelname is gratis.
Starttijden en prijsuitreiking
17.30 uur 1 kilometer jongens t/m 8 jaar.
17.40 uur 1 kilometer meisjes t/m 8 jaar
17.50 uur 1 kilometer jongens 9 t/m 11 jaar
18.00 uur 1 kilometer meisjes 9 t/m 11 jaar
18.10 uur G-loop
18.30 uur prijsuitreiking jeugd en G-loop
19.00 uur 3 kilometer
19.30 uur 5 kilometer.
20.10 uur prijsuitreiking 3 + 5 km
20.30 uur 10 kilometer + estafette.
21.30 uur prijsuitreiking 10 km + estafette
Graag aanmelden voor 27 juni !!

OBS Den Velde: voltooid verleden tijd!
Graag nodigen wij u uit op ons uitzwaaifeestje op donderdag 4 juli a.s. Thema is ‘Op de toekomst gericht!’
Het programma begint om 19.30 uur. De leerlingen voeren met z’n allen een musical op.
Na de pauze, ongeveer om 21.15 uur staan de gedichten voor de leerlingen van groep 8 op het
programma.
Daarna nemen wij afscheid van juf Carola, lange tijd onderwijsassistent geweest, juf Linda, ruim
1,5 jaar locatiecoördinator en meester Jent, langer dan gedacht directeur.
Daarna is het tijd voor gezellig hapje en drankje.
Wij hopen van harte dat jullie aanwezig kunnen zijn!
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