
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA  
24 juni  Ouderavond (online) klas 1, 20.00 – 20.45 uur 

25 juni  Sint Jansfeest, viering op school 
30 juni  Kennismakingsmiddag 6e klassers Bovenbouw 
2 juli  Toneel klas 6B 
6 juli  Ouderavond nieuwe 1e klas, 20.00 uur  
6 t/m 9 juli Kamp klassen 6A en 6B 
9 juli  Schoolreisje klas 2 
15 juli  Laatste schooldag voor kleuters (tot 12.45 uur) 
16 juli  Afscheidsritueel voor oudste kleuters tot 11.00 uur. Andere kleuters zijn vrij. 
16 juli  Laatste schooldag, kinderen om 11.0 uur vrij 
19 juli-27 aug Zomervakantie 
 
 
Sint Jan 
 

 

Morgen  vieren we op het schoolplein het 
Sint Jansfeest.  
We vieren we het onder schooltijd en 
houden één grote picknick! 
Meenemen: eigen eten en drinken, 
picknickkleed en natuurlijk een 
bloemenkrans op het hoofd.  
Zorg ervoor dat je geen nylon kleding draagt.  
Meester Christiaan, meester Timo en juf 
Joan 
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Klas 6A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

 
 
 

Woef Side Story 

Vrijdag 18 juni voerde klas 6a hun eindtoneelstuk op. 

Ondanks de warmte en de vermoeidheid speelden ze 

fantastisch. In eigen gemaakte kostuums, voor een 

eigen geschilderd decor en met zelfgemaakte 

handpoppen. Het waren volle, rijke weken waar we nu 

met veel plezier op terugkijken. Klas 6A 
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Klas 2 
Als je binnenloopt bij klas 2 dan zie je de kinderen 
ijverig aan het werk. Dat hoeft niet perse aan tafel 
zittend op een stoel te zijn. Ondersteboven, even 
wiebelen, stevig stappen; je kunt op veel 
manieren de tafels en rijen oefenen.   

 
Eenmaal de rust weer gevonden komt het 
zakken en wordt er hard gewerkt in het 
periodeschrift. Op papier ontstaat wat we 
net al bewegend hebben geoefend.  
Juf Sigrid 

 
Boos spelen, bang, bedroefd en blij…… 
we doen het allemaal in de nieuwe Theaterspeelklas van Jeugdtheater Zjuust. Voor kinderen 
van 10 jaar of ouder (of vanaf de 4e klas wanneer je dat schooljaar 10 wordt). We gaan leren 
improviseren, concentreren, onze fantasie de vrije loop geven, bewegen, samenspelen, maar 
vooral spelplezier hebben met elkaar! De 24 lessen worden gegeven op donderdagmiddag van 
15.15 tot 16.45 uur. Zij worden afgesloten met een open les voor ouders. De eerste les is op 
donderdag 9 september voor proef en gratis. 
Aanmelden (ook voor de proefles) bij Wil Biemond (06-121 63 630) of will-bee@hotmail.com               
www.zjuust.nl 
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