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Volgende week donderdag, de laatste van dit schooljaar, sluiten we af
met een geweldig spektakel. Het voltallige team zet een hilarische
show op de planken voor kinderen en ouders onder de titel ‘ALLE
HENS AAN DEK!’ Hieronder treft u de indeling aan van de groepen die
we bij de twee voorstellingen van harte welkom heten:

Voorstelling 1: start om 17.00 uur (deuren open om 16.45 uur)
- groep 8 Eefje – groep 7 Rob – groep 6 Inge & Willemijn – groep 5 Peer – groep 4 Ton & Bert – groep 3 Lian – groep ½
Jeannet & Corien – groep ½ Ivet & Liselotte – Parelklas.
Voorstelling 2: start om 18.30 uur (deuren open om 18.15 uur)
Groep 8 Maartje – groep 8 Miriam & André – groep 7 Annemiek – groep 6 Saskia – groep 4/5 Olaf – groep ¾ Lian &
Christianne – groep ½ Ivet & Liselotte – groep ½ Marjan en Saskia. groep ½ Miek & Miriam
We willen u vragen om de hoofdingang te gebruiken bij binnenkomst en de zij-uitgangen bij het verlaten van ons
theater.

Rapporten & Wenochtend
Aanstaande maandag krijgen de kinderen hun rapporten mee en volgende week woensdag is de gebruikelijke wenochtend
waarbij de kinderen kennismaken met hun (nieuwe) juf en/of meester en de kinderen in de groep. Bij binnenkomst mogen
zij direct naar hun nieuwe groepen. De lokaalindeling is dan inmiddels bekend bij de kinderen.

Musical en uitzwaaien groepen 8
Gisteren, vandaag en morgen hebben de kinderen van de groepen
8 ook een wervelende show opgevoerd. Hun musical ‘Herrie op
het eiland!’ was/is geweldig en kinderen en ouders hebben met
volle teugen genoten van een van de laatste creatieve daden van de
kinderen op de Toermalijn. Volgende week nemen we afscheid
van hen en gaan ze hun middelbare schoolcarrière starten.
Dankzij de steun van vele mensen was de herrie op het tropische
eiland een lust voor oog en oor. Speciale dank gaat uit naar Frank
Boomaars die zorgde voor tropische vegetatie en naar Erwin Koekkoek (van de firma ‘Das Mijn bv) die met een flink
sponsorbedrag heeft gezorgd voor middelen om het geluid te versterken. ‘Maar ook alle andere helpers verdienen een
pluim.
Volgende week donderdagmiddag gaan we de groepen 8 op de traditionele wijze uitzwaaien. Daarvoor bent u allemaal
om 14.45 uur van harte uitgenodigd.

Hulpvraag
Nu we het toch over hulp hebben…….
De juffen van de kleutergroepen vragen of er ouders zijn die in de vakantieperiode de houten blokken waarmee de
kinderen hun prachtige bouwwerken maken, willen schuren. Dit om te voorkomen dat er splinters in de vingertjes gaan
komen bij het bouwen. ‘Vele handen maken licht werk’ is ook hier het devies. Dus als u kans ziet uw steentje/blokje bij te
dragen dan kunt u zich bij de kleuterjuffen melden.

Afscheid
Zoals al langer bekend gaan de juffen Miek en Saskia de Toermalijn verlaten. Datzelfde geldt voor Jacobien (onze
interim-directrice). U bent in de gelegenheid om na afloop van de tweede voorstelling ‘Alle Hens Aan Dek!!’ persoonlijk
van hen afscheid te nemen.

Vakantie
En dan is het vrijdag 14 juli uiteindelijk zover: Vakantie!! De kinderen zijn ’s middags al vrij en kunnen beginnen met het
pakken van hun koffers, rugzakken of kunnen lekker onderuit in een stoel, zwembad, strand. We wensen jullie allemaal
een hele fijne vakantie toe met hopelijk veel goed weer en goede zin en gezondheid.
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Maandag 10 JULI
gaan de rapporten mee.
Woensdag 12 juli:
wenochtend
Donderdag 13 juli:
uitzwaaien groepen 8
ALLE HENS AAN DEK!!
Vrijdagmiddag 14 juli
alle kinderen vrij!!

Jarig
- De vakantie is nog maar net begonnen of juffrouw Eefje heeft op
maandag 24 juli dubbel ‘vakantieverjaardagplezier’.

