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LAATSTE SCHOOLDAG
Het is bijna zover……het schooljaar zit er al weer
bijna op! Na een jaar hard werken door iedereen
kunnen we weer gaan genieten van een hopelijk
goede maar zeker welverdiende vakantie!
De kinderen gaan op donderdag 13 juli de gehele
dag naar school.

Deelname is volledig gratis. Voor elke deelnemer is
er een speciale lustrummedaille, een goed gevulde
goodybag en een ijsje. In diverse
leeftijdscategorieën zijn ook nog een mooie prijzen
te verdienen. Tot slot worden waardebonnen van
De Schalm verloot onder alle deelnemers.
Op het terrein is ook een ballonnentovenaar
aanwezig die prachtige ballonfiguren maakt en
uitdeelt.
Je kunt je inschrijven via
www.veldhoven10miles.nl/inschrijven.
Ook kun je op de dag zelf inschrijven tussen 14.30
en 15.30 uur in de kantine van GVAC.
We hopen veel kinderen te mogen begroeten op
deze geweldige sporthappening.

Gezamenlijke afsluiting
Om 11.15 uur gaan alle kinderen naar buiten en
verzamelen zich voor het podium op de speelplaats
bij de gymzaal aan de Norenberg. Na een gezellig
woordje gaat iedereen rond 11.35 uur terug naar
de eigen klas om het schooljaar in de eigen groep
met de leerkracht af te sluiten. Uiteraard willen we
u als ouder van harte uitnodigen om bij deze
gezamenlijke afsluiting aanwezig te zijn!
AGENDA
10 juli
11 juli
12 juli
13 juli

Bij slecht weer zal de gezamenlijke afsluiting
binnen plaatsvinden. Helaas kunt u als ouder
hierbij niet aanwezig zijn.
Uiteraard hopen we met z’n allen op goed weer!!

14 juli

De laatste schooldagcommissie
VELDHOVEN 10 MILES
Op zaterdag 26 augustus, het laatste weekend van
e
de zomervakantie , wordt voor de 5 keer de
Veldhoven 10 miles georganiseerd.
Voor de volwassenen staat een 10 of 5 miles op
het programma.
Ook aan de kinderen is weer gedacht. Voor hen
staan de volgende activiteiten op het programma:
 Voor de kinderen t/m 5 jaar is er de Kiddyrun.
Zij lopen een afstand van 400 meter op de
atletiekbaan.
 Voor de kinderen van 6 t/m 9 jaar is er de
Kidsrun. Zij lopen een afstand van 1,4 km op
het terrein van de Kempencampus.
 Tot slot hebben we voor de kinderen van 10/
t/m 15 jaar de Kidsrun met een afstand van 2,5
km. Dit zijn twee rondjes op het terrein van de
Kempencampus.

Musical groep 8
Derde rapport
Afscheid en uitzwaaien groep 8
Doorschuifuur en laatste
schooldag
Calamiteitendag, alle kinderen
zijn vrij
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