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Maandag 16 juli wisselochtend 
Het is de bedoeling dat uw kind maandag om 
08.30u direct in de nieuwe stamgroep start en 
dat u uw kind daar om 12.15u ook weer 
ophaalt. Leerlingen die volgend jaar naar een 
andere school gaan zijn maandagochtend vrij. 
Leerlingen van groep 8 zijn maandag de hele 
dag vrij.  
 
Wisselochtend & gym 
Maandag starten alle groepen om 08.30u bij 
school, dus niet bij de gymzaal i.v.m. de 
wisselochtend. Gaat uw kind uit groep 4 
volgend jaar naar groep 5? Tijdens de 
wisselochtend is er gym: neem gymspullen 
mee.  
 
Maandag: ooievaarsbek eindigt bij gym 
Leerlingen die volgend jaar in groep 7-8A 
ooievaarsbek zitten eindigen om 12.15u bij de 
gymzaal.   
 
Toedeledigidag woensdag 18 juli 
Woensdag 18 juli is Toedeledigidag: de juffen 
& meesters vieren hun verjaardag en wie jarig 
is trakteert! Ook nemen we afscheid van de 
klas, van het schooljaar en afscheid van 
diegenen die vertrekken van Digitalis.  
 
 
 
 

Afscheid groep 8  
Leerlingen van groep 8 nemen 
woensdagavond 18 juli officieel afscheid van 
Digitalis. Deze avond is speciaal voor 
genodigden.   
 
Studiemiddag en studiedag 
Donderdag 19 juli is een studiemiddag. Om 
12.15u zijn alle leerlingen vrij. Er is geen 
overblijf en ook zijn er geen sport & spelinstuif 
of workshop Artlab. Eigenlijk begint dan de 
zomervakantie voor de leerlingen, want 
vrijdag 20 juli is een studiedag. 
Het team is donderdagmiddag en vrijdag 
aanwezig om administratie te doen en de 
gebouwen klaar te maken voor de grote 
zomerschoonmaak.  
 
De Buurtcamping gaat bijna open!  
Er komt een echte buurtcamping in het 
Beatrixpark. Van vrijdag 20 t/m zondag 22 juli 
is de buurtcamping open. Kijk voor meer 
informatie op Facebook op internet of ga naar 
de flyer verderop in deze nieuwsbrief!  
 
Kalender 
De kalender voor komend schooljaar staat in 
deze nieuwsbrief afgedrukt, de MR heeft 
ingestemd met de data. We publiceren de 
data ook op onze website. Wilt u een papieren 
versie ontvangen? Loop even binnen bij Karin 
(administratie).  

 
 
 

Kalender  
maandag 16 juli  wisselochtend 

maandag 16 juli rupsklaver start om 08.30u NIET bij de gymzaal i.v.m. de 
wisselochtend 

woensdag 18 juli Toedeledigidag 

woensdagavond 18 juli afscheid groep 8 voor genodigden 

donderdag 19 juli studiemiddag  
geen overblijf, geen sport &spel instuif, geen ArtLab 

vrijdag 20 juli studiedag  

zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september zomervakantie 

maandag 3 september eerste schooldag 2018-2019 
  

https://www.facebook.com/DeBuurtCampingAlmere
https://debuurtcamping.nl/camping/beatrixpark/


 

  

 



 

  

 


