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SOOOG leerlingen feest! 
Aanstaande donderdag is het dan zover! Onze 

leerlingen hebben dan een feestdag bij ons op 
school, aangeboden vanuit onze stichting, 
omdat onze stichting 10 jaar bestaan heeft. Dit 

heeft u eerder al kunnen lezen in onze 
schoolkrant en misschien in de nieuwsbrieven 
die per klas gestuurd worden. 

We hebben donderdag een heuse Stuntdag. De 
kinderen leren onder begeleiding van 
professionals leuke stunts. Deze worden per 

groep geoefend en uiteindelijk samengevoegd 
tot een ware Stuntshow aan het einde van de 
dag.  

We hanteren deze dag de gewone schooltijden 
behalve ’s middags, dan worden alle kinderen 
om 13:00 uur weer op school verwacht. Verder 

moeten de kinderen gewoon fruit  voor de kleine 
pauze en eventueel eten mee voor de overblijf.  
Bij mooi weer wordt de Stuntshow buiten 

opgevoerd en zijn alle ouders van harte welkom 
om te komen kijken. Vanaf 14:05 uur bent u 
welkom op het schoolplein. U wordt dan naar uw 

plek begeleid. Om 14:15 uur begint de show en 
duurt tot 15:10 uur.  
Mocht het deze dag nu heel slecht weer zijn 

wat we zeker niet hopen, dan kunt u helaas 
niet komen kijken. De show wordt dan 
opgevoerd in de school, alleen voor de kinderen.  

De school is helaas niet groot genoeg om alle 
ouders binnen een plekje te bieden. We zullen 
dan mooie foto’s maken en deze met u delen,  

zodat u toch een indruk krijgt hoe geweldig de 
show was! 
We hopen op mooi weer en een spectaculaire 

Stuntshow! We houden u deze dag via de mail 
op de hoogte of het buiten is of niet. 

 
 

Overblijven 

Even een berichtje van de overblijfmoede rs :  
Zou iedereen zo vriendelijk willen zijn om geld 
mee te nemen voor het overblijven? Helaas 

mist er hier en daar nog geld bij sommige 
kinderen. Wilt u hier even aan denken, dan 
kunnen wij onze administratie weer kloppend 

maken. Alvast bedankt! 
 
Vrij 

 Donderdag 25 en vrijdag 26 mei, alle 
kinderen vrij (Hemelvaart). 

 Vrijdagmiddag 2 juni, de groepen 3 t/m 

6 om 12:00 uur vrij (i.v.m. de schoolreis  
van woensdag 31 mei). 

 Maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7 
juni, alle kinderen vrij (Pinksteren) 

 Woensdag 12 
juli, alle kinderen vri j  
(leerkrachten hebben 

een dag vergadering) 

 Vrijdag 21 juli, 
alle kinderen om 12:00 

uur vrij (zomervakant ie 
t/m 3 september)  
 

Schoolreisjes 
De schoolreisjes staan alweer voor de deur! 
Even een overzichtje van de data: 

 Woensdag 24 mei, groepen 1 & 2 

 Woensdag 31 mei, groepen 3 t/m 6 

 Woensdag 28 juni t/m vrijdag 30 juni,  
groep 7 

 Maandag 3 juli t/m donderdag 6 juli, 
groep 8 

Misschien heeft u al 

enige informatie 
ontvangen over de 
schoolreis van uw kind, 

anders volgt deze nog 
de komende periode. 

 
 

Enkele belangrijke data voor de komende 
periode 

 Maandag 12, dinsdag 13, donderdag 

15 & vrijdag 16 juni – Avond4daagse 

 Donderdag 22 juni – Sportdag (uitwijk  
datum, vrijdag 23 juni) 

 Maandag 3 & dinsdag 4 juli – 
Rapportgesprekken voor de groepen 1 
t/m 7 

 Donderdag 20 juli – “Laatste 
schooldag” activiteit 

 Maandag 17 juli – Musical groep 8 
 

 
Met vriendelijke groet, 

Team o.b.s. de Tweemaster 
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