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Agenda komende weken
13 juni kleuters naar de Krakeling
17-25 juni lesvrije week
26 en 27 juni schoolfotograaf
28 juni sportdag grn 5 en 6
5 juli sportdag grn 3 en 4
11 juli musical gr JanWillem
12 juli musical gr Michelle
13 juli musical gr Kars
volgende nieuwsbrief: 3 juli
Staking
Op 27 juni wordt er gestaakt in het primair
onderwijs. Het schoolbestuur, OOadA, is zich nog
aan het beraden over welke vorm de actie zal
krijgen bij de bij haar aangesloten scholen. We
houden ouders via de mail op de hoogte over de
ontwikkelingen.
Gezocht Camera
Op de volgende voorlichtingsavond over de
themamiddagen zal een filmpje vertoond waarin te
zien zal zijn wat er tijdens deze middagen gebeurt.
De week na de junivakantie zal er op twee
middagen gedraaid worden. De mensen hebben we
hier al voor, we zijn alleen nog op zoek naar
apparatuur. Een (simpele) HD videocamera met
een losse microfoon, cameramicrofoon, 64G
memory en een statief is voldoende. Mocht je zoiets
hebben en willen uitlenen stuur dan even een
mailtje naar mark@movietron.nl
Intekenlijst
Na de junivakantie zijn er rapportgesprekken (voor
de jongste kleuters zgn voortgangsgesprekken). Bij
de groepen hangt een intekenlijst waar je je kunt
inschrijven voor zo’n gesprek.

Schoolfotograaf
Op maandag 26 juni en dinsdag 27 juni komen er 2
fotografen op school; om pasfoto's en groepsfoto's
te maken. Dit zijn Ernest Sellenger en Arjen Vos
van Studio Deko Amstelveen. Op 26 juni worden
de groepen 3 t/m 8 op de Anjeliersstraat
gefotografeerd. Op 27 juni zijn de groepen 1/2 op
de Anjeliersstraat en de groepen 1/2, 5 en 6 op de
Westerstraat aan de beurt.
Er is ook een mogelijkheid om een broer/zus foto
te laten maken. Broertjes en zusjes die bij elkaar
op één locatie zitten worden tijdens schooltijd
samen gefotografeerd. Dat wordt door de
leerkracht geregeld.
Broertjes en zusjes die niet bij elkaar op één
locatie zitten mogen op 26 juni om 15.00 uur met
hun ouders de Anjeliersstraat komen, om een
broer/zus foto te laten maken in het gymlokaal van
de kleuters. Het kan zijn dat je even moet wachten
tot je aan de beurt bent.
Kledingadvies: Effen gekleurde kleding doet het
gezicht van je kind mooier uitkomen. Dit jaar is er
gekozen voor een donkere achtergrond. Daarom
is donkere kleding af te raden aangezien je kind
dan in het doek weg valt. Voorbeelden zijn te
bekijken op de site van Studio Deko
Schoolfotografie.
Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen Theo
Thijssenschool 2016-2017
2017
zaterdag 17 juni t/m zondag 25 juni
junivakantie
vrijdag 21 juli
10:00 uur tot 12:00 uur eindkermis
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september zomervakantie
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