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Zeilen bij Plons



Oudergesprekken



Jaarafsluiting



Zomervakantie



Wigwamvakanties



“Reis om de wereld”

Zomervakantie
De laatste schooldag is op vrijdag 7

juli 2017,

alle leerlingen zijn dan om 12.00 uur vrij !!

Pinksteren
Maandag 5 juni
2017
Maandag 21

augustus 2017 gaan we weer

naar school.

zijn alle leerlingen vrij!

Wigwamvakanties… zorgeloos genieten voor het hele gezin.
Iedereen is welkom, kinderen met meervoudige beperking of gedragsproblemen, hoe intensief de zorg ook is, voor iedereen een persoonlijk begeleider. Alle kinderen zijn dus welkom.
Ook de broertjes & zusjes kunnen meedoen aan het programma zodat ouders even tijd hebben voor zichzelf.
Meer informatie vind u op www.stichtingwigwam.nl,
telnr 06-463757535.

SO
Donderdag 6 juli: feestelijke jaar afsluiting van het SO met ‘s morgens een gezellige
ochtend met het thema “lekker eten”, ‘s middags zullen de kinderen optreden voor hun
ouders, uitnodiging hiervoor volgt nog. Ook
nemen we afscheid van de kinderen die van
school gaan of
naar het VSO
gaan. We maken
er een feestje
van ...

In de week van 19 –23 juni w or d en de oudergesprekken voor het SO gevoerd. Ouders
worden hiervoor tijdig uitgenodigd door de
leerkrachten van hun kind.

Maandag 12 juni gaan de Schak els, op
vrijdag 16 juni de Fozzy’s en op maandag
19 juni de Pino ’s en de Tommies naar de
Cliniclowns in Bleiswijk.
Dit belooft een leuke dag te worden.

Vrijdag 16 juni h ebben de Fozzy’s juffendag !!
Maandag 19 juni h ebben de Fozzy’s les
op de kinderboerderij over “Beestenboel”.
Dinsdag 4 juli gaan de K oek ies
zeilen bij Plons op de Kralingse
Plas

VSO
Donderdag 6 juli: is er een feestelijk e jaar afsluiting. Overdag is er een gevarieerd spelprogramma voor de leerlingen (bij mooi weer in het
park). Juf Philine verzorgt een spectaculair dansoptreden. ‘s Middags is er in de tuin van school
een heuse Theetuin voor ouders en zijn er optredens van diverse leerlingen, uitnodiging hiervoor
volgt nog. Voor leerlingen die
van school af gaan, leggen we
de rode loper uit!

In de week van 26 t/m 30 juni zullen de oudergesprekken plaatsvinden. Ouders worden hiervoor
tijdig uitgenodigd door de leerkrachten van hun
kind.
Diverse groepen gaan in juni nog een dagje
zeilen bij Plons op de Kralingse Plas.

Vrijdag 30 juni: u itr eiking van de certificaten

A+, Brugroep A en D, Middengroep A en D
doen mee aan het Cultuurtraject “Reis om
de Wereld “ in het Hofpleintheater.
Dit is een beeldende en prikkelende meespeelvoorstelling die alle zintuigen op
scherp zet. De leerlingen spelen, doen alsof,
stellen zich voor en fantaseren erop los in
deze meespeelvoorstelling. Spelenderwijs
leren ze elkaar en elkaars achtergronden
een beetje beter kennen.
De leerlingen gaan samen met de acteur op
reis. De reis begint in Rotterdam, een stad
waar mensen met vele achtergronden en
culturen samen leven en wonen. Wat maakt
al deze mensen Rotterdammer? Welke cultuur brengen zij zelf mee. Hoe ver moet je
eigenlijk reizen om de wereld rond te gaan
in Rotterdam?

