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Schoolverlaters 
Voor de kinderen van groep 8 breekt een bijzondere periode aan. Het afscheid van de basisschool nadert. 
In de week van 1 juli schitteren de kinderen in hun eindmusical: ” De tent op zijn kop!”.  Overdag wordt de musical 
voor de kinderen van school opgevoerd, ’s avond voor de ouders en genodigden.  Zij zijn volop aan het oefenen 
en……het gaat al ergens op lijken! 
Na de musical, in de week van 8 juli, gaan de groepen met elkaar op kamp in Baarn! Al met al, spannende en ook 
hele leuke weken ter afsluiting van hun basisschoolcarrière met op woensdag 17 juli het eindfeest voor de kinderen 
en de ouders uit groep 8. 
 

Voorbereidingen nieuwe schooljaar 
Afgelopen woensdag hebben we met het team vanuit de schoolanalyse vooruitgekeken naar het nieuwe schooljaar. 
In de brief die u volgende week donderdag ontvangt kunt u hier meer over lezen. In diezelfde brief staat bij wie de 
kinderen volgend jaar in de klas komen. 
De verdeling van de kinderen over de groepen / leerkrachten is ieder jaar een belangrijk proces waar wij met grote 
betrokkenheid en zorgvuldigheid aan werken. Er worden na de samenstelling en verdeling geen wijzigingen meer in 
aangebracht. 
 

Extra in en buiten de school ………. natuur, theater én muziek   

De komende periode geen /weinig excursies, daarom een tip voor in het weekend. 
 

EXCURSIE IN HET WEEKEND (maar dan zonder ons ) 

Zevenhuizerplas experience: tip voor ouders met kids van 4-12 jaar en 
ouder! 

Zaterdag 29 juni is het nieuwe event Zevenhuizerplas Experience bij Lake7 
(Strandweg 23, Zevenhuizen, naast Ommoord). Dè kans om bijzondere 

natuur te ontdekken en te beleven met TV-natuurtuinman Lodewijk Hoekstra en natuurgidsen. Creatief 
aan de slag met de natuur kan je hier ook. Net als in de natuur kennis maken met allerlei watersporten òp 
en ònder water. Meer info en aanmelden (goed voor 1 goodiebag): http://www.zevenhuizerplas.nl 

Op de balie bij de hoofdingang en op de prikborden treft u regelmatig informatie over sportieve en 
culturele evenementen in de omgeving. 
 

 
 
 
 
 

De volgende Klapper verschijnt donderdag 4 juli en is ook te lezen op www.st-michael.nl 
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