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Brunssum, maandag 15 juni 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Zoals jullie wellicht weten, zijn alle activiteiten rondom groep acht afgelast i.v.m. het COVID-19.
Gezien we weer met zijn allen op school zijn, is het toch mogelijk om op gepaste wijze afscheid
te nemen van groep acht. Dit houdt in;
Maandag 6 juli 2020 vinden er leuke activiteiten plaats in de klas. Wat? Dat is nog een kleine
verrassing. Belangrijk is dat de kinderen hun eigen eten en drinken meenemen.
Dinsdag 7 juli 2020 starten we met de ‘generale repetitie’ zonder publiek. Daarna zoeken we
een ontspannen film uit om te kijken. Graag uw zoon/ dochter een zakje popcorn of dergelijke
meegeven. Daarnaast eten en drinken voor de kleine en grote pauze.
Om 17.00 uur verwachten wij alle kinderen terug op school. We starten dan met de
voorbereidingen van de afscheid dvd. Op deze dvd krijgt iedereen de kans een kleinigheidje
te zeggen. Aansluitend gaan we verder met de musical!
De musical start om 18.30 uur. Deze zullen we live streamen.
Hoe de livestream werkt laten wij jullie t.z.t. per mail weten.
Woensdag 8 juli 2020 verwachten wij alle kinderen om 8.30 uur op school. Er worden dan sporten spelactiviteiten georganiseerd. Bij mooi weer graag kleding aan die vies mag worden.
Daarnaast heeft iedereen reservekleding, een handdoek & zonnebrandcrème nodig. Bij slecht
weer graag de gymkleding meegeven.
Om 12.00 uur gaan wij gezamenlijk lunchen. Hiervoor hoeven de leerlingen geen eten mee te
nemen. Mocht u toch liever hebben dat uw zoon/dochter zijn/haar eigen lunch nuttigt, laat
ons dit dan op tijd weten. Rondom 13:30 uur sluiten wij de dag gezamenlijk af.
Donderdag 9 juli 2020 verwachten wij de kinderen pas om 12.00 uur. Aangezien groep 8 deze
keer op woensdag aanwezig was krijgen ze vandaag de ochtend vrij. Bij aankomst is er grote
pauze. Na de grote pauze vinden er nog leuke activiteiten plaats in de klas. Ook hierover
verklappen wij nog niks.
Vrijdag 10 juli 2020 is de laatste schooldag. Dit sluiten wij op een speciale manier af.
Op deze dag ontvangen alle kinderen hun rapport, de schoolverlatersfoto en de dvd.
Vrijdag 4 september 2020 organiseren wij in samenwerking met de ouderraad nog een
afscheidsfeest. Volgens de richtlijnen mogen wij dan met een grotere groep aanwezig zijn. Op
deze avond nemen wij enerzijds afscheid, anderzijds wensen wij onze schoolverlaters veel
succes op hun nieuwe school. Daarnaast nemen wij ook afscheid van een aantal
ouderraadleden. Hierover volgt t.z.t. meer informatie.
Gelieve uw zoon of dochter géén traktatie voor de leerkracht mee te geven, gezien dit
volgens de regels niet mag. Hopelijk zorgt deze brief voor duidelijkheid bij jullie, maar mochten
er nog vragen zijn zijn wij per mail bereikbaar.
Vriendelijke groet,
De juffen van groep 8

