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Spectaculaire optredens van de groepen 8
De afgelopen dagen hebben zowel de kinderen van school als de mensen die door groep 8 zijn uitgenodigd genoten
van de eindmusical van groep 8: Hospitaal Abnormaal!
Iedere avond een staande ovatie! Optredens die de kinderen als mooie herinnering zullen bewaren.
Volgende week het kamp, woensdagavond 6 juli de afscheidsavond, donderdag nog een gezellige laatste schooldag
en dan zit de basisschool er voor onze 8e groepers op.

Gevonden voorwerpen
De afgelopen periode zijn de kinderen weer van alles vergeten en/of kwijtgeraakt.
Vanaf maandag 27 juni leggen we verschillen de kledingstukken en andere items op heg aan de kant van de
Mozartlaan.
Herkent u items van uw kind(eren) neem het weer mee naar huis.
Alle kleding die niet wordt opgehaald gaat naar een goed doel.

Ready to race.
Deze week krijgen de kinderen uit de groepen 5 t/m 8 een flyer mee naar huis over de Dikke Banden Race.
In de vakantie, op zondag 17 juli, kunnen ze meedoen met de Dikke Banden Race op het wielerparcours
RWC Ahoy.
Kijk voor meer informatie op de flyer of op rotterdamcycling.com/kids

Hulp gezocht: wie is er geïnteresseerd in pallethout?
Gedurende het schooljaar worden er veel materialen bezorgd op school. Deze staan vaak op pallets.
Wie wil ze hebben of weet door wie we ze (gratis) kunnen laten ophalen? (Ongeveer 10st)
Graag een email naar n.admiraal@rvko.nl

RIJK AANBOD
De groepen 1-2 gaan naar de Wilgenhof voor een les over Kleine Beestjes.
Groep van juf Nienke
maandag 27 juni
13.00 - 14.15 uur
Groep Miriam
dinsdag 28 juni
13.00 - 14.15 uur
Groep van juf Jose
woensdag 29 juni.
10.30- 11.45 uur
Vakcollege Hillegersberg
De kinderen van de groepen 6 hebben kennis gemaakt met het Vakcollege Hillegersberg. Wat een leuke middag!
In een volledig voor techniek geoutilleerd lokaal zijn de kinderen aan de slag gegaan. Onder begeleiding van een
heuse techniekdocent werkten de kinderen met elektriciteit of maakten een door lucht aangedreven voertuig!

Ziekmeldingen
Vriendelijk verzoek aan u allen: ziekmeldingen niet telefonisch,
maar per e-mail sturen aan:
ziekmeldingen@st-michael.nl

De zomervakantie begint donderdag 7 juli om 15.00 uur

