Meimaand: Avondvierdaagsemaand!
Van 29 mei t/m 1 juni wandelen er ruim 100 kinderen van onze school
mee tijdens de Avondvierdaagse! Mooi dat zoveel kinderen en begeleiders
deelnemen namens De Kameleon!
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Shirts
Alle kinderen die deelnemen krijgen van hun leerkracht een schoolshirt uitgereikt.
Het is altijd een prachtig gezicht als onze grote paarse stoet wandelende kinderen
en begeleiding langskomt.
Slotavond
Donderdag 1 juni is de slotavond van de avondvierdaagse. Onder grote belangstelling worden de deelnemers van de avondvierdaagse altijd binnengehaald in het
centrum van Drachten. Er is wederom een
wedstrijd uitgeschreven voor de school die
zich het mooist en origineelst verkleed en
versiert in het thema ‘sport en spel’. De
ouderraad heeft al mooie versieringen
gemaakt en alle kinderen, die op donderdag
wandelen, worden ‘s middags onder schooltijd op school geschminkt. Zo hopen we ook
dit jaar de 1e prijs te winnen!

Veiligheid kinderen in het gedrang door geparkeerde auto’s

Belangrijke data:
Mei:
9: Gekleed zwemmen
9: Praktisch verkeersexamen gr 7
16: Kijkles zwemmen

Via de leerlingen, ouderraad en medezeggenschapsraad komen steeds
meer klachten binnen over de hoeveelheid en plaats van geparkeerde
auto’s voor school. De kinderen kunnen niet goed zien op de weg of er
auto’s aan komen en andersom zien automobilisten de kinderen niet aankomen vanaf de stoep. Dit levert zeer onveilige
situaties op!
We willen u vragen om zoveel mogelijk te voet of op
de fiets de kinderen naar school te brengen. Mocht u
toch beslist de auto nodig hebben, kunt u ook parkeren bij De Bios of straten die grenzen aan onze
straat, de Uthôf.

25 en 26: Hemelvaartvakantie
29: Start avondvierdaagse
1 juni: slotavond avond4daagse
2 juni: Vrije dag i.v.m. studiedag

Alle belangrijke data vindt u op
de schoolkalender en ook in
ons ouderportaal!

Laatste schooldag: andere opzet
Donderdag 20 juli is de laatste schooldag en dat wordt dit jaar een hele feestelijke dag! De planning voor deze dag geven we nu al door, omdat het anders is dan
gebruikelijk!

Op donderdag 20 juli gaan we ‘s ochtends nog normaal naar
school, maar hebben de kinderen ‘s middags vrij. Vanaf 16.00 uur
is er een leuk programma met spelletjes en een familiespeurtocht.
Vrijdag 21 juli zijn alle kinderen VRIJ en begint de zomervakantie!
De extra vrije dag kunnen we nog geven, omdat er geen elfstedentocht is geweest
en we hiervoor altijd een vrije dag moeten reserveren.
U hoort later meer over de laatste schooldag

