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 Agenda 

26 juni Studieochtend 

2 juli Schoolfotograaf 

3 t/m 5 juli Werkweek/Kamp groep 7 en 8 

10 juli Zomerfestijn 

19 juli Zomervakantie! Vrijdag al de hele dag vrij! 

Einde schooljaar  

We naderen het einde van het schooljaar.  
In de klassen wordt nog hard doorgeleerd. Blokken worden afgerond, de CITO eindtoetsen worden af-
genomen, festiviteiten worden voorbereid. Gelukkig hebben we nog vijf weken! 
 
We zijn druk met de indeling van de groepen en het indelen van de juffen en meesters voor de groe-
pen. Zodra de puzzel compleet is hoort u hoe de indeling wordt! 
 

Zomerfestijn  

Zomerfestijn - save the date-  
Ons jaarlijkse zomerfestijn komt er al weer bijna aan! Wilt u 10 juli alvast in uw 
agenda noteren? We starten om 18.15 uur. Dit jaar zal het thema 'muziek' zijn. 
Wij hebben er al zin in! 

 

OR herhaling  

De oudercommissie zoekt enthousiaste ouders! Komt u ons team versterken? 
Wie zijn wij? 
De oudercommissie is een kleine groep enthousiaste ouders die ondersteunt bij de organisatie van 
schoolactiviteiten van uw kinderen. Deze activiteiten worden betaald uit de jaarlijkse 
ouderbijdrage. Het doel van de commissie is bijdragen aan een prettig, veilig en inspirerend 
schoolklimaat. 
De oudercommissie werkt nauw samen met de leerkrachten, klassenouders en andere ouders die 
willen helpen bij de organisatie van een activiteit. 
Activiteiten die op school, mede door de oudercommissie, georganiseerd worden zijn: 
 
• Sinterklaasfeest 
• Kerstcrea en kerstviering 
• Paasontbijt/lunch 
• Koningsspelen 
• Zomerfestijn 
• Catering musical groep 8 
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• Voetbaltoernooi groep 7 
• Ontvangst tijdens ouderavonden 
• Feestelijke aankleding van school/ plein bij activiteiten 
• Lief & Leedpotje/ klassenouderoverleg 
 
Wat houdt het in? 
Wij vergaderen vijf tot zes keer per jaar op woensdagavond van 20.00 – 22.00 uur. Aan het begin van 
het schooljaar verdelen wij de activiteiten. De activiteiten worden in tweetallen en in overleg met de 
leerkrachten bedacht, voorbereid en uitgevoerd. 
Vind je het leuk om ons team te versterken? Of wil je meer informatie, neem dan contact op met 
koninginwilhelminaschool@gmail.com 
Bedankt, 
namens de OC        

 
 

Met vriendelijke groet, 
Het team van de Koningin Wilhelmina School. 
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