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Welkom 

Kent u iemand die op zoek is naar een passende school voor zijn/haar kind? 
Zij kunnen ons gerust bellen voor een afspraak op: 0528-270080  
 
 
Rapportgesprekken 
Deze weken wordt er in de groepen 3 t/m 7 weer gewerkt aan de Citotoetsen.  
 
Na de toets periode volgen de rapportgesprekken. De uitnodigingen zijn ondertussen 
verzonden naar alle ouders. 
 
Wij willen u graag laten weten dat deze gesprekken weer live op school plaatsvinden. 

Vanaf groep 5 kunnen kinderen bij dit gesprek zitten. Voor de groepen 1/2 en 3/4 willen wij 
u vragen zonder kinderen naar school te komen. 
 
Wilt u, indien dit nog niet gebeurd is, er voor zorgen dat het rapport van uw kind tijdig bij 
de leerkracht is, zodat deze geschreven kan worden?! 
 
 
Gym op donderdag 
We gaan langzaamaan richting het einde van het schooljaar. 
Groep 1 t/m 4 zal donderdag 23 juni hun laatste gymles volgen van dit schooljaar. 
De donderdagen daarna graag de kinderen om 14.00 uur ophalen bij school. 
 
 

Unicefloop 
Aankomende zondag is de Unicefloop. 
Wij wensen de kinderen die mee lopen veel succes!! 
 
Andere jaren gaven wij voor de Unicefloop het schoolshirt mee om in te lopen. Wij hebben 

er voor gekozen om dat dit jaar niet te doen. De kinderen kunnen gewoon in het shirt lopen 
die ze vanuit de Unicefloop hebben ontvangen. 
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Opschoonactie park 
Zaterdagmiddag a.s., 11 juni, om half 2 start er een opschoonactie in het park.  
Wie wil er mensen er een uurtje meelopen/-helpen?  
Start om half 2 bij huisje van de Gemeente aan de rand van het park. 
 
 
Belangrijke data tot aan de zomervakantie 
Hier onder vindt u de belangrijke data tot aan de zomervakantie. 
 

Datum Wat? 
 

29 juni Studiedag, alle kinderen de hele dag vrij 

14 juli Margemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 

15 juli Margemiddag, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
+ start zomervakantie 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus 1e schooldag nieuwe schooljaar 

 
Voor het volledige overzicht van het gehele schooljaar verwijzen wij u naar de website van 
onze school. 

Nieuwsbrief  - vervolg – 

obs Villa Kakelbont 
 

OBS Villa Kakelbont  School voor het ondernemende kind! 


