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Zomervakantie

‘Waarin een kleine school groot kan zijn!’
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Van de directie
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar. Wat is het jaar snel gegaan! De afgelopen weken stonden
vol met leuke activiteiten, met als klap op de vuurpijl de musical woensdagavond.
We hebben Joris, Floor en Thijs vanmiddag de school ‘uit geknald’. We wensen jullie veel succes op
jullie nieuwe school!
Nu is het bijna vakantie. Ik wens iedereen een goede tijd toe. Ver weg of dicht bij. Even genieten van
een aantal weken zonder school, met andere activiteiten dan het dagelijks schoolritme. Ik hoop dat
we iedereen gezond en wel weer terug zien in het nieuwe schooljaar.
Fijne vakantie!

Belangrijke data



Zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september: zomervakantie.
Maandag 3 september: weer naar school.

Algemene informatie vanuit school
Nieuwe collega
Met het afscheid van juf Annette was er een vacature op school. Ik ben blij u te kunnen vertellen dat
een nieuwe collega ons team komt versterken en we de vacature konden invullen. Juf Mirjam zal in
het komende jaar in de middenbouwgroep komen te werken.
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Mirjam is op school geweest vandaag om kennis te maken met het team en te overleggen over het
onderwijs op de Til. Na de vakantie kunnen de kinderen en kunt u als ouders met haar kennismaken.
Musical
De musical ‘Betoeterd’ van de bovenbouw was een groot succes! We kunnen trots zijn op hoe de
kinderen hun rol hebben gespeeld! Onder leiding van juf Jessica en Arno hebben de kinderen ons
meegenomen met het wel en wee van de ‘Bekersteeg’. Het was prachtig om te zien.
Hartelijk dank voor Renske die ontzettend heeft geholpen met het decor en de kostuums!

KNRM
De onderbouw heeft 117 flessen gespaard. Dit is een bedrag van € 30,25 voor de
reddingsmaatschappij. Bedankt voor het meesparen. Goed gedaan!
Bedankje
De kinderen hebben vandaag een bedankje mee naar huis genomen voor u als ouder(s). Mede door
uw inzet hebben we een goed schooljaar gehad. Bedankt daarvoor!
Schoolgids
De kinderen hebben vandaag de nieuwe schoolgids mee naar huis genomen. Daarin staat informatie
over het onderwijs op de Til en praktische informatie over het nieuwe schooljaar.
Na de vakantie krijgt u de activiteitenkalender mee naar huis.

Jarig
In de zomervakantie zijn jarig:
Tim uit de middenbouw.
Maura uit de bovenbouw.
Floor uit de bovenbouw.
Guus uit de onderbouw.
Bram uit de middenbouw.
Gijs uit de middenbouw.
Violet uit de middenbouw.
Axel uit de onderbouw.
Alvast gefeliciteerd en een fijne dag!
Hebt u nieuws voor deze rubriek, laat het dan even weten!

