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Juli 2020 
 
Beste ouders/ verzorgers. 
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
Het is een heel bijzonder jaar geweest, waarin 
ook veel van u als ouders is gevraagd.  
We bedanken u voor alle hulp en 
ondersteuning die we hebben ontvangen. 
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
Ansh Dwarkasing is gestart bij de Beren. 
Wij hopen dat hij een fijne schooltijd zal 
hebben op onze school. 
 

INFORMATIEAVONDEN 
Op de volgende data zijn de 
informatieavonden: 

 Dinsdag 1 september - groep 1-2 
Vossen en Beren van 19.00 - 19.45 
uur; 

 Dinsdag 8 september – groep 6 van 
19.00 – 20.00 uur; 

 Donderdag 10 september – groep 7 
van 19.00 – 19.45 uur; 

 Maandag 14 september – groep 3 van 
19.30 – 20.15 uur; 

 Dinsdag 15 september – groep 5 van 
19.30 – 20.15 uur; 

 Woensdag 16 september – groep 8 
van 19.30 – 20.30 uur. 

 Donderdag 17 september – groep 4 
van 19.30 – 20.15 uur. 

 

KONINGSSPELEN 
Vrijdag 23 april 2021 zijn de Koningsspelen.  
De kinderen zijn, na de lunch, om 13.00 uit. 
  
 
 
 

DE TALENT ACADEMY 
 

 
De Talent Academy komt met GRATIS 
proeflessen! 
Goed nieuws! In september starten wij met 
NIEUWE lessen van het KunstAtelier en de 
Theaterschool. Kun jij niet wachten tot 
september? Kom dan woensdag 26 augustus 
naar de GRATIS PROEFLESSEN in Hagestein. 
PROEFLES THEATERSCHOOL 
Theaterschool I   | 4 - 6 jaar  |  10:00 - 10:30 
uur | 26 AUGUSTUS 
Theaterschool II  | 7 - 9 jaar  |  10:45 - 11:30 
uur | 26 AUGUSTUS                                       
Theaterschool III | 10 - 12 jaar|  11:45 - 12:45 
uur | 26 AUGUSTUS 
PROEFLES KUNSTATELIER 
 
KunstAtelier I    | 4 - 6 jaar  | 10:00 - 10:30 uur 
| 26 AUGUSTUS  
KunstAtelier II   | 7 - 9 jaar  | 10:45 - 11:30 uur 
| 26 AUGUSTUS  
KunstAtelier III  | 10 - 12 jaar| 11:45 - 12:45 
uur | 26 AUGUSTUS 
Kosten: GRATIS 
Locatie: Dorpshuis de Biezen, Hagestein 
En waarom kiezen? Geef je op voor beide 

lessen! Dit kan via  

www.DeTalentAcademy.nl/events/proeflesse

nhoefenhaag  

• Stevige buitenkast met pincodeslot 
• 5 jaar onderhoud en service 

HAGESTEIN 
2. Kies Doneer nu en bepaal jouw bijdrage 
3. Doneer met naam of anoniem 
4. Betaal eenvoudig via iDeal 

Alvast bedankt! 

http://www.detalentacademy.nl/events/proeflessenhoefenhaag
http://www.detalentacademy.nl/events/proeflessenhoefenhaag
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Praktische info  

Voor wie?  

Alle leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 
schooljaar 2020-2021.  

Startdatum  
1e week oktober, na schooltijd  
Nodig  
Thuis een computer/ laptop of tablet met los 
toetsenbord en een internetverbinding. 
Tijdens de klassikale les wordt er getypt op 
apparatuur van de Typetuin.  
Prijs  
Meld uw kind vrijblijvend aan. Zodra wij in 
overleg met de school de cursus hebben 
ingepland ontvangt u van ons als eerste 
bericht om uw kind definitief in te schrijven. U 
krijgt dan 25 euro korting en betaalt dan 160 
euro in plaats van 185.  
Vrijblijvende aanmelding  
Meld uw kind vrijblijvend aan via  
https://www.typetuin.nl/interest- sign-up/  
Meer info  
www.typetuin.nl/klassikaal info@typetuin.nl 
013-5220579 
(werkdagen tussen 9 en 17uur)  
 

KOFFIEMOMENT 
We plannen deze momenten, onder 
voorbehoud, weer in. Dit jaar drinken we met 
u een kop koffie of thee op maandag, dinsdag 
of vrijdag. U bent van harte welkom van 8.30 – 
9.15 uur 
De eerste drie zijn op:  

 Dinsdag 1 september. 

 Maandag 5 oktober. 

 Vrijdag 6 november. 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Vrijdag 17 juli 
– 12.00 uur – start zomervakantie. 

Maandag 31 augustus 
– Start nieuw schooljaar. 

De eerste drie weken van het nieuwe 
schooljaar 

– Informatieavonden, zie pagina 1 van 
deze nieuwsbrief. 

 
Wij wensen u en de kinderen een fijne 
zomervakantie en hopen iedereen in goede 
gezondheid weer terug te zien op 31 augustus. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


