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Agenda 

● maandag 15 juli: schoolreisje groep 1 t/m 7 
● dinsdag 16 juli: derde rapport af halen tussen 16.30 en 17.30 
● dinsdag 16 juli: afscheidsavond groep 8 
● woensdag 17 juli: 10.00 uur uitzwaaien groep 8 
● vrijdag 19 juli: 12.30 start zomervakantie, tot 2 september 

 
  
Schooljaar 2018-2019, 15 juli 2019 
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van het 
schooljaar 2018-2019. 
In deze laatste schoolweek gaan de groepen 1 
t/m 7 nog op schoolreisje naar het dierenpark in 
Amersfoort. Groep 8 heeft de afscheidsavond 
nog voor de boeg en wordt op woensdag om 
10.00 uur uitgezwaaid. De andere groepen 
starten vrijdag om 12.30 uur met de 
zomervakantie. 
We hopen iedereen op maandag 2 september 
om 8.30 uur weer uitgerust terug te mogen zien. 
 
Groep 8 wint spaarchallenge 
De groepen 6, 7 en 8 hebben gastlessen gehad 
van Bank in de klas. Daarbij hebben geleerd 
hoe goed om te gaan met geld. Als klas hebben 
ze ook deelgenomen aan de Spaarchallenge en 
met elkaar klusjes gedaan om geld in te 
zamelen voor een activiteit met de groep.  
Groep 8A heeft van alle deelnemende scholen 
het meeste geld opgehaald en daarmee de 
Spaarchallenge gewonnen. Het was een bedrag 
van 534,36 wat o.a. aan het Cito-finito feest en 
het kamps is besteed. 
Zij kregen van de voorzitter van de Vereniging 
van Banken in Nederland en van de directeur 
van de Rabobank West-Betuwe een check 
overhandigd van 250 euro, wat bijdraagt aan de 
kosten voor het afscheidsfeest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leerlingenraad 
We zijn in januari gestart met de leerlingenraad. 
Zij zijn inmiddels 3 keer bij elkaar gekomen. We 
hebben een start gemaakt, maar volgend 
schooljaar is het de bedoeling dat de raad 
iedere maand een half uur bij elkaar komt en 
dan gaan we gericht een aantal onderwerpen 
aanpakken. Hierbij kunnen we denken aan:  

- wat doen we met de schoolkrant 
- meekijken met de nieuwe rapporten 
- wat hebben kinderen nodig voor hun 

ontwikkeling (de koffer vol kansen) 
- en allerlei praktische zaken 

Groep 8 vertrekt nu en daarom zullen we na de 
zomervakantie de leerlingenraad weer 
aanvullen met kinderen uit de groepen 6. 
schooljaar gaat alles wat overblijft naar het 
goede doel. 
 
Schoolapp 
Na de zomervakantie starten we een app voor 
onze school. Met de app kunnen ouders 
gemakkelijk de informatie ophalen van de 
school en van de klas(sen) van hun kind(eren).  
De app zal voor een deel mails gaan 
vervangen. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Zonnepanelen 
Samen met de kinderen, BasisBuren, de 
gemeente en de organisatie van de 
Schooldakrevolutie, hebben we gevierd dat wij 
als eerste school in Nederland een lening af 
kunnen sluiten om ons dak vol te zetten met 
zonnepanelen. We zijn hier erg blij mee omdat 
we graag ook bijdragen aan een schoner milieu 
en zo ook de kinderen kunnen laten zien hoe 
belangrijk dat is.  
 
 
 

Speelleergroep PEUTERRIJK 
 
Voor kinderen van 2 - 4 jaar. Voor meer 
informatie en aanmelding van peuters graag 
contact opnemen met SKLM 
 
 
 
0344-603087, info@SKLM.nl 
Of loop even binnen bij Peuterrijk, het lokaal op 
het gele plein in de school 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Het team van de PWA wenst alle ouders en kinderen 
een hele fijne vakantie toe. Tot 2 september. 
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