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AGENDA 5 JULI TOT EN MET 23 AUGUSTUS
Maandag 5 juli

Dinsdag 6 juli
Woensdag 7 juli

Alles-apart week 15: de spelregels.
Onderbouw eigen thema: Op reis!
VLL Kern 12: Afsluiting
Nieuwe groependag van 10.00 tot 12.00 uur, u heeft hier apart een brief over gehad.

Donderdag 8 juli

Meester en juffen dag, de kinderen hebben feest.
Geef uw kind zwemkleding en een handdoek mee!
Laatste schooldag!

Vrijdag 9 juli

Studiedag, leerlingen zijn vrij en hebben officieel zomervakantie!

Maandag 12 juli
t/m 16 juli

Flexibele zomervakantie, kinderen die een bevestigingsbrief hebben gekregen komen naar
school op de afgesproken dagen.

Maandag 19 juli
t/m 13 augustus

Zomervakantie, de Blauwe Lijn is gesloten.

16 augustus t/m
20 augustus

Opstartweek voor alle leerkrachten.
Flexibele zomervakantie, kinderen die een bevestigingsbrief hebben gekregen komen naar
school op de afgesproken dagen.
Reguliere eerste schooldag.
VLL kern Start ‘’Jij en ik‘’.
Alles-apart hoofdstuk 1: Vakantiepost. Gaat u op reis? Neem een leuke ansichtkaart mee!

Maandag 23 aug.

NIEUWE GROEPENDAG
Dinsdag 6 juli as. is de nieuwe groependag.
De leerlingen krijgen tussen 10.00 uur en 12.00 les van de leerkracht van volgend schooljaar en
maken kennis met hun (nieuwe) klasgenootjes. Afgelopen vrijdag heeft u een overzicht
gekregen met de juf of meester van uw kind en de namen van alle klasgenootjes.
De groepen zijn in goed overleg en erg zorgvuldig samengesteld.
Voor het nieuwe schooljaar starten wij met 4 kleutergroepen en twee groepen per overige
leerjaren. Groep 3a en 3b, 4a en 4b, 5a en 5b etc.
Om dit mogelijk te maken hebben wij 4 lokalen erbij gekregen.
Omdat de lokalen nog in constructie zijn kan het zijn dat uw kind tijdens de nieuwe
groependag in een andere ruimte kennis maakt.
Na de zomervakantie zullen alle lokalen klaar voor gebruik zijn en beginnen we met 16
groepen!
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NEDERLAND UITGESCHAKELD
Na een prachtige wedstrijd op Maandag 21 juni tegen NoordMacedonië met 3-0 is Nederland uitgeschakeld in de achtste finale.
Zondag 27 juni speelde Nederland tegen Tsjechië. Nederland begon
stormachtig en eindigde in de 55ste minuut na een rode kaart voor
Matthijs de Ligt met tien man.
Tsjechië was in Boedapest met 2-0 te sterk voor Oranje!
Wat een wedstrijd! Maar we blijven sportief en wensen hen allen
succes! Zaterdag Tsjechië- Denemarken in de kwartfinale!

MEESTER EN JUFFENDAG
Woensdag 7 juli is het meester en juffendag.
Op deze dag is het feest en zijn alle juffen en meesters ‘’jarig’’.
De kinderen mogen verkleed naar school komen.
Als verassing hebben wij een waterglijbaan gehuurd waar de
kinderen per klas op mogen spetteren.
Geef uw kind daarom zwemkleding en een handdoek mee.
Wij zorgen voor genoeg begeleiding tijdens het spetterfestijn.
De kleuters zullen onder extra toezicht gebruik mogen maken van
het pierenbadje.
FLEXIBELE ZOMERVAKANTIE

In de week van 12 t/m 16 juli en de week van 16 t/m 20 augustus is de Blauwe Lijn open.
Inmiddels heeft u uw kind kunnen opgeven om in de flexibele vakantie naar school te
komen.
Heeft u uw kind aangemeld? Dan krijgt u maandag 5 juli een bevestigingsbrief.
Uw kind aangemeld maar geen brief ontvangen? dan kunt u een berichtje sturen of mailen
naar vakantie@deblauwelijn.nl. Doe dit zo snel mogelijk.
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