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Zwemwedstrijden bij ‘Het Zwarte Plasje”  
SVH-waterpolo nodigt in samenwerking met het Zwarte Plasje de kinderen uit voor de jaarlijkse 
schoolzwemwedstrijden.  
Dit jaar vinden deze plaats op WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019.  
 
In de bijlage vinden treft u het inschrijfformulier voor de 
verschillende onderdelen. Dit formulier ontvangen de 
kinderen die 5 jaar of ouder zijn vrijdag 5 juli op papier. 
Graag zien we het inschrijfformulier voor het begin van de 
zomervakantie weer terug op school.  
 
Programma van de dag: 
-17.30u bad open 
-18.00u start onderdeel 1 
-rond 21.00u zwemmen van de estafettes 
-21.15 afronding 

 

Daverend succes voor de groepen 8  

De kinderen van groep 8 hebben veel lof en waardering geoogst voor hun uitvoering van de musical “De 
tent op zijn kop”. 
Zowel de kinderen als alle genodigden hebben enorm genoten van de zang- en acteerkunst van de 
kinderen in een prachtig decor. 
Komende week gaan zij op kamp naar Baarn en daarna sluiten zij op woensdagavond 17 juli samen met de 
ouders de basisschoolperiode af. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Het komt regelmatig voor dat verloren spullen niet worden opgehaald. Waardevolle kledingstukken, sleuteltjes, 
bekers etc. blijven in de speciale mand met gevonden voorwerpen achter. 
Ook nu puilt de mand weer uit! 
Mist u zelf spullen?……..In de centrale hal liggen alle gevonden voorwerpen uitgestald tot en met vrijdag 12 juli. 

 

Kennismaken in nieuwe klas 

Op dinsdag 16 juli, tussen 10.00 uur en 11.00 uur bezoeken de kinderen van groep 3 t/m 8 hun nieuwe 
groep. De kinderen van groep 8 gaan nog één keer terug naar het begin in groep 1-2! 
 
 

 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 18 juli en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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