Juni-Juli

Plof op 5, 12, 19 en 26 juni neer in de groene oase van het Park bij
de Euromast. Tijdens de ZomerZondagen kun je rustig bijtanken in
de bruisende stad waar altijd wat te beleven valt. Het Park staat
deze zondagen van 14.00 tot 18.00 uur in het teken van
geweldige muziek, origineel theater, lekker eten en een superrelaxte sfeer. De programmering van dit kleinschalige festival is elk
jaar weer veelzijdig en verrassend.
En wat zo leuk is: het is nog gratis ook!

IN DIT NUMMER


Zomervakantie
Deze begint op maandag 11 juli. Op vrijdag 8 juli, laatste schooldag,
zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
Op maandag 22 augustus moeten we weer naar school.

Nieuws van de afdelingen

INTERESSANTE INFORMATIE


Zomer-vakantie



Jaarafsluitingen



Thema-avond: Social
Media

SO
Maandag 13 juni
Fozzie viert juffendag. Ze gaan feestelijk lunchen en daarna lekker uit. Er staat een bezoekje aan de Cliniclowns in Dordrecht op
het programma . De kinderen moeten om 15.30 uur
opgehaald worden op school.
Maandag 20 juni
“Er was eens……” Zo beginnen de meeste
sprookjes en zo begint op deze dag het project
“Sprookjes”. Ook de jaarafsluiting zal in het teken
van sprookjes staan.
Dinsdag 21 juni
Doe-middag. Op deze dag kunnen de kinderen weer kiezen uit
een aantal uitdagende activiteiten. De gezelligheid staat echter
voorop. Het wordt een leuke middag.
Donderdag 23 juni
Fozzie gaat naar de kinderboerderij voor een lesje “Wauw, ‘t
leeft”.
Donderdag 30 juni
We nemen afscheid van de maand juni en verwelkomen juli. De
Fozzies zullen een optreden verzorgen.

Donderdag 7 juli
Jaarafsluiting. Zoals vermeld is het thema

“Sprookjes”
De so– en autiafdeling bundelen de krachten en
maken er samen een fijne dag van. We gaan
naar het bos waar we allerlei sprookjesfiguren
ontmoeten en kijken naar een sprookjesshow.
Dat maakt natuurlijk hongerig, dus schuiven we
aan voor een gezellige picknick. Eenmaal terug
op school, zo rond 15.00 uur, bent u van harte
welkom. Tot 17.00 uur kunt u genieten van enkele sprookjesachtige optredens en kunt u spelletjes doen met de kinderen. Uiteraard staat er
een drankje voor u klaar.
Op die dag rijden ‘s middags geen taxi’s, u moet
uw kind om 17.00 uur ophalen van school.

Honkbaltoernooi
In juni hebben de oudste so-groepen en het RC
2 keer een honkbalclinic. Op donderdag 30 juni
is het toernooi voor de leerlingen die zich
daarvoor hebben opgegeven bij Neptunes.

VSO
Donderdag 23 juni
Bruggroep C gaat naar de kinderboerderij voor een les “Wauw,
‘t leeft!”.

Woensdag 1 juni:
Thema-avond in samenwerking met de
Ouderraad:

“SOCIAL MEDIA”
Vrijdag 17 juni
Diverse vso groepen gaan naar de Doelen voor een spetterend
optreden: Multi Jam!
Vrijdag 1 juli
A+ viert “Juffendag”. Dat wordt een feestje!
Donderdag 7 juli
Jaarafsluiting. U krijgt nog alle informatie van de werkgroep.

Een onderwerp dat enorm leeft in het RC, maar
ook bij de oudste groepen van het so. Social
media kan een verrijking zijn, maar levert soms
ook problemen op.
We gaan met elkaar, ouders én personeel, in
gesprek hoe wij de leerlingen het best kunnen
begeleiden in het gebruik hiervan. We proberen daarbij te inventariseren welke kansen en
welke risico’s verbonden zijn aan sociale media.
U bent welkom vanaf 19.15 uur. De avond start
om 19.30 uur en zal rond 22.00 uur
afgelopen zijn.
Locatie: Aleyda van Raephorstlaan 243.

