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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  
 
 

Zomermarkt 
Zoals jullie weten houden wij donderdag 7 juli van 16.30-19.00 uur onze zomermarkt op 
Villa Kakelbont.  
Het verdiende geld willen we gebruiken om onze circusdag te financieren.   
 
We hopen jullie dan te zien! 
 
Komende week krijgen alle kinderen een flyer mee. Hiermee kunnen ze iemand uitnodigen 
om ook een kijkje te komen nemen op onze gezellige markt. 
 
 
Vervolg zomermarkt, vanuit de OR 
Op 7 juli organiseert o.b.s. Villa Kakelbont een zomermarkt. Tijdens deze markt vindt er 
een verloting plaats. Voor deze verloting zijn wij opzoek naar leuke prijsjes. Mocht u nog 
iets nieuws hebben liggen wat u wilt sponsoren of kent u een ondernemer die wil sponsoren 
(bijvoorbeeld een kadobon), dan mag u dat inleveren bij de leerkracht of een OR-lid. 
 
Zonnige groet, 
 
OR Villa Kakelbont 
Esmiralda, Karin, Ilona, Kim, Davine, Melanie, Lisette  
 
 
Modderdag 

Donderdag 30 juni zullen de kinderen van groep 1 t/m 4 meedoen aan Modderdag. 
We vragen om de kinderen deze dag kleding aan toe doen die vies mogen worden. de 
kinderen krijgen de ruimte om modder te maken te ontdekken en beleven.  
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Doordraaimoment 
Op woensdag 6 juli gaan de kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe groep. 
 
Telefonische afmeldingen 
Graag willen we u vragen om telefonische afmeldingen van kinderen vanaf 08.00 uur te 
doen.  
 
Avondvierdaagse 2022 
Aankomende dinsdag is het zo ver, de start van de Avondvierdaagse. 
Hier nog wat belangrijke informatie; 
 

• Maandag krijgen de kinderen die de Avondvierdaagse lopen hun schoolshirt mee, deze 
dragen zij tijdens het lopen. 

• Tijdens het lopen gedragen wij ons netjes, verzoek aan ouders om niet roken. 
• Zorg ervoor dat je op tijd aanwezig bent in het juiste startvak, elke avond starten wij om 

18.10u 
• Startvak dinsdag 28 juni - Vak 9 
• Startvak woensdag 29 juni - Vak 3 
• Startvak donderdag 30 juni - Vak 6 
• Startvak vrijdag 1 juli - Vak 12  
• Wij hebben er zin en gaan er samen een gezellige week van maken!  

 
 
 
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. 
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