
Data en activiteiten groep 8 

 Woensdagochtend 26 juni kleding van de musical doorpassen. 

Woensdagochtend van 09.00-10.30 uur willen we de leerlingen hun kleding voor de musical laten 

passen. We zoeken voor deze ochtend nog enkele hulpouders, graag aanmelden bij Aad-Jan en Kim. 

 Donderdagavond 27 juni van 19.00 – 21.00 uur examen EHBO 

Elke leerling neemt (indien mogelijk) 1 ouder als lotus mee naar school voor het EHBO-examen. Aan 

het eind van de avond zullen de leerlingen een diploma ontvangen.  

 Dinsdag 2 juli, woensdag 3 juli, donderdag 4 juli, vrijdag 5 juli 

Deze dagen treden wij met de groepen 8 op voor de rest van de school om zo te kunnen oefenen 

voor de eindmusical. Wij zijn op zoek naar hulpmoeders voor in de kleedkamer, voor kleding en 

make-up. Er komen lijsten te hangen bij de lokalen van groep 8. 

Schema oefenoptredens: 

 2 juli: ochtend 8a, middag 8 b 

 3 juli: ochtend 8a (de leerlingen van groep 8b zijn deze dag vrij van school, maar moeten 

wel beschikbaar zijn) 

 4 juli: ochtend 8b, middag 8a 

 5 juli: ochtend 8b (de leerlingen van groep 8a zijn deze dag vrij van school, maar moeten 

wel beschikbaar zijn) 

Vanaf maandag 24 juni hangen er lijsten bij groep 8a en 8b om je in te schrijven voor hulp bij de 

kleding en make-up voor de musical. 

Laatste schoolweek groep 8: 

 Maandag 8 juli de musical van 8a voor opa’s en oma’s in de ochtend van 09.00 -10.30 uur 

en ’s avonds de eindmusical om 19.30 uur (de leerlingen van groep 8b zijn deze dag en 

avond vrij van school, maar moeten wel beschikbaar zijn). 

 Dinsdag 9 juli de musical van 8b voor opa’s en oma’s in de ochtend van 09.00 -10.30 uur en 

’s avonds de eindmusical om 19.30 uur (de leerlingen van groep 8a zijn deze dag en avond 

vrij van school, maar moeten wel beschikbaar zijn). 

 Woensdag 10 juli starten alle leerlingen om 10.00 uur en om 13.15 uur zijn ze vrij. We 

starten later i.v.m. de musicalavonden en van 12.30-13.15 hebben de leerlingen een lunch 

met al hun oude leerkrachten. Ook krijgen de leerlingen deze dag hun rapport. 

 Donderdag 11 juli gaan we op excursie naar Blijdorp. We verzamelen om 08.45 uur op school 

en we zijn van 10.00 – 14.00 uur in Blijdorp. I.v.m. een continurooster zijn de leerlingen om 

14.30 uur vrij. Wij zoeken hulpouders die met ons mee kunnen naar Blijdorp en kunnen 

rijden. Graag aanmelden bij Aad-Jan en Kim. ’s Avonds hebben de leerlingen einddisco op 

school van 19.30 uur tot 21.00 uur. 

 Vrijdag 12 juli hebben de leerlingen qua tijd een normale schooldag en daarna start voor hun 

de zomervakantie. 

 

 

 


