
 Wist u dat...? 

 ... er in de zomervakantie een 

verbouwing plaatsvindt in onze 

school? Er worden glazen wanden 

geplaatst tussen de lokalen en de 

gang. Zo komt er meer rust in de 

lokalen, en houden we tegelijkertijd 

de open sfeer. Als de kinderen 

weer naar school komen op   

6 september, is al het werk gedaan. 

     NIEUWSBRIEF     OBS DE MONCHYSCHOOL 
                  22 JULI 2021 

 

 

   Verjaardagen 

         

        Deze kinderen zijn jarig in de zomervakantie: 

        28 juli: Selina 

       31 juli: Salma 

     6 augustus: Amani 

    12 augustus: Aaliyah 

    13 augustus: Rayen 

    18 augustus: Skip         30 augustus: Berat 

    1 september: Vrouwtje   3 september: Tibbe      

       

   Einde van het schooljaar 
   Op vrijdag 23 juli, aan het einde van de middag, sluiten we de deuren 

van de school. We sluiten een bijzonder schooljaar af. Een jaar waarin 

de kinderen hard hebben gewerkt, groter zijn geworden en zich weer  

verder hebben ontwikkeld.  

Het was ook een schooljaar waarin de corona-maatregelen veel  

hebben bepaald wat er wel en niet mocht. Veel dingen die waren  

gepland, mochten niet doorgaan. Het was een uitdaging om steeds te 

blijven zoeken naar wat er wél kon.  

Dank jullie wel voor het prettige contact, op het plein, aan de telefoon, via 

whatsapp en mail. Zo zorgen we samen voor het beste voor de kinderen!  

 Belangrijke data 

             23 juli: laatste schooldag, alle kinderen 

             zijn om 12.00 uur uit 

              

We zien alle kinderen graag weer 

op maandag 6 september 

Een heel fijne zomervakantie allemaal! 
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… op donderdag 22 juli groep 8  

afscheid neemt van de basisschool? 

Zij worden door alle kinderen van de 

school toegezongen en uitgezwaaid. 

In de avond is er een feestelijke avond 

voor hen georganiseerd, waarbij ze 

allemaal in het zonnetje gezet worden 

en genieten we van de musical. Geluk-

kig samen met hun ouders/verzorgers! 

 

... er in groep 1-2 gewerkt wordt aan 

het thema ‘Vakantie’? Er worden 

veel werkstukken gemaakt, er is een 

kleine camping met een tentje, en er 

is ook een reisbureau. Juf Anja 

heeft er een vakantie geboekt! Ze 

gaat naar Italië. Toen alles geregeld 

was, moest ze natuurlijk ook afreke-

nen. De reis kostte slechts €1...   


