Aan de ouders en verzorgers van onze kinderen.
To all parents/caregivers,

Aalden, 05-07-2021

Afscheid van juf Henny, juf Klazien en juf Margje (en juf Alie)
Dit jaar nemen we niet alleen afscheid van de
kinderen van groep 8, de kinderen die naar
Anwende of De Schutse gaan en de leerlingen
die gaan verhuizen, maar ook van een aantal
leerkrachten.
Juf Alie gaat bij De OpStap in Hardenberg
werken en juf Henny, juf Klazien en juf Margje
gaan met pensioen. We willen hen hartelijk
bedanken voor alle mooie lessen en wensen
hen alle goeds toe in de toekomst.
Farewell to juf Henny, juf Klazien, juf Margje (and juf Alie)
This year we have to say goodbye to our teachers juf Henny, juf Klazien and juf Margje. They
have reached the age of retirement. Juf Alie is going to move to another school. We like to
thank them for all they did for our school and hope to hear something from them in the
future.
Uitnodiging lunch en Voorstelling / Invitation for lunch and Theatre show
Op donderdag 8 juli gaan we feestelijk afscheid nemen van
onze juffen en vertrekkende kinderen. Alle kinderen mogen
blijven eten op school, ze hoeven geen lunch mee te nemen,
dit krijgen ze op school. ‘s Middags is er een voorstelling waar
de ouders en andere belangstellenden ook welkom zijn. Na
de voorstelling zal voor iedereen de vakantie beginnen.
On Thursday the 8th of July we will have a theatre show in the
afternoon. All the children stay at school for lunch, they don’t
have to bring lunch, they will get it from school. Parents and
other visitors who are interested are welcome to join the
show. After the show the summer holiday will start for all the
children.
Zomervakantie / Summerholiday.
Op vrijdag 9 juli zijn de kinderen dus al vrij. Dan begint voor alle scholen in Noord Nederland
de zomervakantie. Op maandag 23 augustus verwachten alle kinderen weer terug op school.
09-07-2021
23-08-2021
8.30 uur

Friday the 9th of July the children will have no lessons . For all the schools summer holiday
will start. We expect our children back at school on Monday 23 of August.

Vertrekkende leerlingen/ Childeren leaving our school.
Ook willen we onze oudste leerlingen: Camilla, Feruz en Karrar succes
wensen op hun nieuwe school. Woensdagmiddag gaan ze samen met
de juffen feestelijk afscheid nemen.
Also our best wishes for our oldest pupils Camilla, Feruz and Karar.
They proceed at the 2nd school. Together with their teachers they will
celebrate a farewell party.
Zaïra, Servan en Purity van de blauwe groep en Hassan uit groep groen, gaan naar de
vakantie ook naar hun nieuwe school, De Anwende of De Schutse.
Zaïra, Servan and Purity from the blue group en Hassan from the green group will start at
their new school De Anwende and De Schutse.
Gastles Vogels op school/ Birds in our school special guest teacher
Vorige week hadden we een leuke les
over vogels. Voor leuke foto’s kunt u
kijken op onze website.
www.desmeltkroes.nl
Last week we had a nice lesson about
birds, for pictures you can have a look
at our website.
www.desmeltkroes.nl

Belangrijke data komende periode / Important data coming period
woensdag 7 juli
Afscheid groep 8 kinderen
donderdag 8 juli
Afscheid juf Henny, juf Margje en juf Klazien
Voorstelling – Tijl Damen
vrijdag 9 juli
Alle kinderen vrij en kunnen beginnen aan hun zomervakantie
maandag 23 augustus
Start nieuwe schooljaar!!
Vriendelijke groeten,
Kind regards,
Alle medewerkers van de Smeltkroes
Teachers and director.

