Beste ouders/verzorgers van groep 8,
Betreft: Afscheidsavond + kamp
Afscheidsavond:
Het schooljaar nadert inmiddels zijn einde. De kinderen uit groep 8 zullen dan echt de PWS gaan verlaten. Dit jaar
nemen wij op 21 juni afscheid van de kinderen met de vertoning van de eindfilm. We willen natuurlijk zoveel mogelijk
publiek in de hal, maar we hebben niet onbeperkt plek.
Iedere leerling uit groep 8 mag maximaal 6 gasten uitnodigen voor de afscheidsavond. U kunt aangeven hoeveel
kaarten u wilt afnemen, ook kan er worden aangegeven hoeveel kaarten u extra zou willen, die kunnen we eventueel
nog verdelen als er plekken over zijn.
De dag na de afscheidsavond moeten de kinderen op het normale tijdstip op school zijn. We gaan de film dan nog kijken
met de hele school.
______________________________________________________________________________________
Kamp Uden 26, 27 en 28 juni.
In de week na de afscheidsavond gaat groep 8 op kamp. Juf Floor en Marja de Bruyn zullen extra meegaan. Op
maandagochtend hebben we rijders nodig voor de kinderen en een extra bus(je) voor alle tassen en boodschappen.
We hebben ook rijders nodig voor de terugweg. Deze ‘terugbrengers’ moeten zich nog wel even vermaken in het Den
Bosch, want de kinderen gaan met Floor en Vincent zwemmen. Ook voor de terugweg hebben we een bus(je) nodig
voor alle spullen, deze kunnen in 10.00 uur worden opgehaald. Deze spullen kunnen dan rechtstreeks naar de PWS.
Kinderen op school kunnen helpen met tillen.
Op donderdagochtend mogen de kinderen tussen 8.30 uur en 10.00 uur binnen wandelen. Er volgt later nog een
‘kampboekje’.
______________________________________________________________________________________
Kaarten afscheidsavond:
Naam leerling:
Gewenste kaarten:………

Extra gewenste kaarten:………

Vervoer kamp
Maandag:
Kinderen brengen:
Naam:…………………………………..Aantal kinderen:………….
Busje
Naam:………………………………..
Woensdag:
Busje(10.00u) (spullen in de hal van de PWS, kinderen op school kunnen helpen met tillen.)
Naam:………………………………..
Kinderen halen(12.00u) met tussenstop in Den Bosch:
Naam:…………………………………..Aantal kinderen:………….
Bijzonderheden:
Naam leerling:
Gebruikt medicijnen:
Is allergisch voor:
Dieet:

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Telefoonnummer:
Ziektekostenverzekeraar:
Polisnummer:

_____________________________
______________________________
______________________________

Het volgende moeten jullie weten:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Met vriendelijke groet,
Vincent Vulperhorst

