
 
 
  
 
 
 

 

OBS de Schoener, Daltonschool                                                             26-06-2020 

het Toetertje 

Agenda    8 juli  

 8 juli 

 Eindfeest met alle kinderen 

 Afscheid van groep 8 

   

     
 
 

   

BSO 
naschoolse 
opvang 
 

 BSO in de school 
Goed nieuws! Na de zomervakantie start Kibeo met 
een BSO in de school. Op de BSO doet  
je kind allerlei leuke én leerzame activiteiten. Creatief 
aan de slag met knutsels, spelen, ravotten en samen 
op ontdekking met vriendjes en vriendinnetjes óf even 
bijkomen op de bank met een boek. Net waar je kind 
behoefte aan heeft! 
 
Komt je kind spelen bij de BSO?  
 
De BSO is in het nieuwe schooljaar op maandag, dinsdag en donderdag na 
schooltijd geopend. Heb je interesse in BSO voor jouw schoolkind of wil je meer 
informatie over de mogelijkheden?  
Neem dan contact op met afdeling Klantrelatie van Kibeo via 
klantrelatie@kibeo.nl  of (0113) 760 250.  

   

   
 
 

   

Uitreiking  Op 8 juli zal een vertegenwoordiger vanuit de Nederlandse Dalton Vereniging het 
Daltonbord aan de school uitreiken.  
Weer een mooie versiering voor op de muur. 

   

Eindfeest  Op 8 juli houden we met de kinderen een eindfeest. Ook dit zal anders verlopen 
dan “normaal”. Het is nog een verrassing wat er die dag gaat gebeuren, maar het 
beloofd een leuke dag te worden. 
 

   

mailto:klantrelatie@kibeo.nl


 

 

OBS De Schoener     schuitkade 2, Brouwershaven.      Tel:0111691945 E-mail: deschoener@obase.nl   Website: deschoener.obase.nl 

  

  
 

Groep 
6-7-8 

 AFSCHEIDSFEEST GROEP 8, WOENSDAG 8 JULI 
Net als voorgaande jaren nemen we op feestelijke en 
toch intieme wijze afscheid van de kanjers van groep 8. 
Maar dit jaar doen wij dat op een iets andere wijze 
voorheen. Uiteraard worden deze avond tevens de 
certificaten uitgereikt en neemt ieder kind op 
persoonlijke wijze afscheid van 8 jaar De Schoener. 
 
PROGRAMMA WOENSDAG 8 JULI 
 
Groep 12345678 
08.30 uur – 14.00 uur              Schoolfeestdag groep 1 t/m 8 
14.00 uur               Einde schooldag. 
 
Groep 678 
14.00 uur – 15.00 uur  Thuis, of op school, omkleden en klaarmaken voor 
het eindfeest. 
15.00 uur – 17.30 uur   Gezellig samen kokkerellen met de meester en juf. 
17.30 uur – 18.15 uur  Etenstijd :-D 
18.30 uur – 19.00 uur              Uitreiking certificaten groep 8.  
Ouders van groep 8 leerlingen zijn bij dit onderdeel van het programma  van 
harte welkom! 
19.00 uur – 20.00 uur  Bonte avond: “Schoeners got Talent”. 
20.00 uur – 20.30 uur              Op verzoek van de kinderen spelen we een laatste      
keer als klas een spel. 
20.30 uur               Einde afscheidsavond. 
 
 
WAT HEBBEN DE KINDEREN VOLGEND SCHOOLJAAR ALLEMAAL NODIG? 
Ieder kind ontvangt een schrijfpotlood, een zwarte en blauwe fineliner, 
kleurpotloden, een gum, een lijmstift, een liniaal en een kladblok van school. Wilt 
u zo vriendelijk zijn om de volgende materialen voor uw kind aan te schaffen / 
mee te geven?  
 

 Een agenda  
 Een koptelefoon of “oortjes” (pc) 

 Een muis (pc, mag draadloos) 

 Een etui 

 Een schaar 

 Een zwarte stift (tekenlessen) 

 Een pakje viltstiften 

 Gekleurde pennen e.d. 
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