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10 juni 
Vrij 

2e pinksterdag 
 

14 juni 
Watersportdag 

Groep 8 
 

17 juni 
Studiedag 

Leerlingen vrij 
 

26 juni 
Meesters- en 

juffendag 
 

28 juni 
Rapport 2 

 
1 juli - 5 juli 
10-minuten 
gesprekken 

 
8 & 9 juli 

Musical groep 8 
 

11 juli 
Eindfeest  

15.30 – 18.00 
 

12 juli 
Leerlingen vrij 
Zomervakantie 

 
 

 
 

 
Schade 
Vorige week dinsdag stond deze zwarte Volkswagen 
Golf op de parkeerplaats aan de voorkant bij de 
Bosgouw. Toen de eigenaar terugliep naar zijn auto, 
trof hij deze met veel schade aan. Mocht u gezien 
hebben wat er is voorgevallen met deze auto, dan 
hopen wij dat u dat wilt melden bij juf Karin.  
 

 
Gevonden voorwerpen 
De kist met gevonden voorwerpen op de Bosgouw 
puilt weer helemaal uit. Iets verloren? Kom gerust een 
kijkje nemen.  
 

 
Eindfeest  
Donderdag 11 juli organiseert de Ouderraad een 
eindfeest, welke plaats zal vinden op de Bosgouw.  
Van 15.30 uur tot 18.00 uur zijn alle kinderen met hun 
papa’s en mama’s van harte welkom voor een gezellige 
middag met veel leuke activiteiten! 

 
Avondvierdaagse 
Het was weliswaar een 
avondDRIEdaagse in plaats van 
een avondvierdaagse, maar dat 
mocht de pret niet drukken. het 
waren weer hele gezellige en 
sportieve avonden! 
We willen de Ouderraad 
bedanken voor de organisatie. 
Op naar de volgende editie 
volgend schooljaar.  
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WOENSDAG 19 JUNI WORDT DE SKILLS GARDEN IN HET 

STADSWERFPARK OFFICIEEL GEOPEND VOOR BUURTBEWONERS. 

 

U bent hierbij van harte welkom! 

 
Kom tussen 18.30 en 20.30 uur langs om deze nieuwe 

ontmoetingsplek te bekijken, ontdekken, mee te doen met 

sportieve activiteiten van Buurtsportcoach Erwin Duits of 

gewoon gezellig voor een kop koffie.  

 

Vanaf 19 juni kunt u als inwoner op de Skills 
Garden sporten, bewegen en buurtbewoners 

ontmoeten. 

Kijk voor meer informatie op 

www.almere.nl/akt 

De Skills Garden is een speel- en sportplek gebaseerd 

op het Athletic Skills Model (ASM) waarbij de 

basisvormen van bewegen centraal staan: waaronder 

klimmen, balanceren, gooien, springen en lopen. 


