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Nieuwe leerlingen: 
We verwelkomen Anna Menninga bij ons op school. We wensen  je een fijne 
schooltijd op de KAS. 
 
Rapport: 
Alle kinderen (behalve groep 8)  krijgen vandaag het rapport mee naar huis. 
Dit rapport moet na de zomervakantie weer worden ingeleverd. 
Groep 8 krijgt het rapport volgende week donderdag mee naar huis en mag het 
houden.  
 
Eindejaarsbrief: 
Vandaag krijgen de kinderen van groep 1 t/m 7 de eindejaarsbrief mee. Na 
weer het nodige puzzelwerk is deze zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen. 
De brief gaat gelijk met het rapport mee. 
 
Groep 1 en 2  WATERFEEST  
Dinsdagmiddag 12 juli hebben de  kleuters van groep 1 en 2 het waterfeest.  
Neem een handdoek, zwemkleding (of gewone kleding wat nat mag worden) en 
droge kleding mee. 
Smeer je thuis alvast in. 
Ze mogen een waterpistool mee, maar dit is wel op eigen risico en voorzien van 
naam (watervaste stift)!  
En nu maar hopen op een zonnige warme dinsdagmiddag! 
 
Schoonmaak groep 1 en 2 
Dank voor alle hulp die we gehad hebben bij de schoonmaak, zowel ’s avonds 
op school, als thuis! 
 
Groep 1D/2B Feest!!! 
Juf Annemiek viert woensdag 13 juli haar verjaardag. Je mag verkleed op 
school komen. Voor eten en drinken wordt gezorgd! Alvast van harte 
gefeliciteerd en een hele fijne dag gewenst, geniet ervan. 
 
Groep 3 én groep 8: Tutorontbijt. 
Woensdag 13 juli a.s. bedanken de kinderen van groep 3 de leerlingen van 
groep 8 voor het tutorlezen middels het tutor-ontbijt. Alle kinderen mogen die 
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ochtend in de pyjama naar school komen en heerlijk genieten van dit speciale 
ontbijt. Smakelijk eten allemaal. 
 
Groep 4A/5A Feest!!! 
Omdat juf Annemiek  in de vakantie jarig is, wil zij nog even trakteren op vrijdag 
15 juli.  Je hoeft dus geen eten en drinken mee te nemen die dag! Ook hier een 
fijne dag gewenst en nogmaals van harte gefeliciteerd. 
 
Musical groep 8……..Herrie op het eiland! 
Vandaag treedt groep 8 op met de musical “Herrie op het eiland!” 
De generale repetitie is vanmorgen voor de kinderen van de onderbouw en 
vanmiddag mag groep 8 schitteren voor de overige groepen. 
We hebben de liedjes in de hal al een beetje gehoord en het klonk fantastisch. 
Jongens en meisjes veel succes.... Natuurlijk ook voor vanavond, 
want dan treden de leerlingen op voor hun eigen ouders/verzorgers!!  Zet ‘m op 
allemaal!!!! Veel plezier en  succes. 
 


