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Eerste schooldag 2020-2021

Hallo allemaal
Nog één dag naar school en dan is het zomervakantie!
Deze extra editie gaat over het afscheid groep 8 en ook over
welkom heten aan nog meer nieuwe leerlingen.
Carla

AFSCHEID
We hebben in deze laatste schoolweek
maar liefst vier keer genoten van de
kinderen van groep 8 in hun
eindmusical “Als je echt iets wil…”
Maandagmiddag keken de kinderen
van groep 5 t/m 7 en alle broertjes
en zusjes uit de andere groepen.
Op woensdagmiddag en -avond én op
donderdagavond speelden ze voor de
ouders, die op gepaste afstand hebben
kunnen genieten van het overtuigende
spel en de prachtige zang van alle
kinderen in dit mooie verhaal.
Voor het eerst aten de kinderen tussen
twee voorstellingen door op school
en… sliepen ze het allerlaatste nachtje
van hun basisschoolloopbaan op
school: meiden in de aula en jongens in
hun lokaal.
Vanmorgen kwamen wij in een hele
gezellige aula, waar groep 8 in groepjes
van vier gezellig aan het ontbijt zat.
Ze hadden zowaar ook nog een paar
uur geslapen, na de musical en het
avondspel.
Zo werd dit - door corona behoorlijk ontregelde – schooljaar tóch
afgesloten voor groep 8 met een beetje sfeer van ‘schoolkamp’.
Om half tien zwaaiden we ze uit met z’n allen onder opzwepende
klanken van ons schoollied. Hun ouders stonden hen op te wachten.
Groep 8 heeft voor ons een prachtige hinkelbaan als blijvende
herinnering gemaakt! Die is te bewonderen bij de ingang van groep 7/8.

Direct na de zomervakantie komen ook bij ons op school:
Silene Duthler (5), Lissy Emerson (3A), Ben Avi Emerson (6) en Mila
Emerson (7)
Allemaal heel veel plezier op de JvS!

Daar gaan ze….

Afscheid groep 8
Donderdag 2 juli 2020

Nog even het spelletje op de rand
van de zandbak

