
Papiercontainer

Dinsdag 6 juli zamelen wij weer papier in. Er staat deze dag een container voor de school. Hier kunt u al

uw oud papier in kwijt.

Laatste week: “Feestweek op de Don Boscoschool”

De laatste week van het schooljaar komt eraan… Samen met de ouderraad hebben we ervoor gekozen

om dit ‘rare’ jaar feestelijk met elkaar af te sluiten. Wat kunnen de kinderen allemaal verwachten?

Het programma:

- maandag 5 juli: - Springkussen Piratenboot (groep 1-2)

- Stormbaan (groep 3 t/m 8)

- dinsdag 6 juli: - Waterdag kleuters op het kleuterplein

- Waterdag groep 3 t/m 8 op het atletiekveld

- woensdag 7 juli: - Musical wordt bekeken in de groep

- Alle kinderen krijgen van de OR een zakje chips

- donderdag 8 juli: - Sportdag

groep 1 t/m 3 8.30 -  11.00

groep 4 t/m 8 11.00 -  14.00

- vrijdag 9 juli: - We zingen het vakantielied met elkaar en zwaaien groep 8 uit!

- Alle kinderen krijgen van de OR een verkoelende traktatie

- 14.00 uur start de vakantie

Op dinsdag graag badkleding, handdoek en gymkleding meegeven.

Het programma van maandag en dinsdag is onder voorbehoud van het weer. Bij veel regenval worden

de activiteiten mogelijk geannuleerd en vervangen door andere activiteiten in de groep.

We maken er een gezellig laatste schoolweek van met elkaar!

Laatste schooldag

Op de laatste schooldag zullen wij het laatste half uurtje als school met elkaar afsluiten. Rond 13.30

ontvangen alle kinderen op het schoolplein een traktatie van de ouderraad. Aansluitend zwaaien wij

rond 13.45 uur groep 8 uit op het kleuterplein. De ouders van groep 8 zijn van harte welkom op de

stoep voor het kleuterplein om bij dit afscheid aanwezig te zijn. Andere belangstellenden kunnen op de

overige plekken achter de ouders van groep 8 een plaats zoeken. We verzoeken u hierbij rekening te

houden met de huidige coronamaatregelen: 1,5 meter afstand en ouders buiten het schoolplein.

Op deze manier hopen wij groep 8 een mooi afscheid te geven en sluiten wij als school gezamenlijk het

schooljaar af. Om 14.00 uur start de vakantie!



MR

Vorige week heeft de Medezeggenschapsraad vergaderd. Er is gesproken over het vakantierooster, de

formatie, Campus de Terp, het Nationaal programma onderwijs, jaarverslag en jaarplan. Op de website

leest u de notulen. Hier vindt u ook het jaarverslag van de MR. Het jaarverslag is een samenvatting van

de besproken punten in het schooljaar 2020-2021.

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130920/pagina/medezeggenschapsraad.html

https://www.rkdonbosco.nl/pg-32866-7-130920/pagina/medezeggenschapsraad.html

