Data
5 juli
6 juli
8 juli
9 juli
Week 29
13 juli
16 juli
21 juli
21 juli
22 juli
23 juli

MR vergadering
GGD spreekuur
Doorschuifmiddag groep 1-2-3
2e rapport groep 3 tm 8
Facultatieve gesprekken groep 3 tm 8
Doorschuifmiddag groep 1-2-3
Afscheidsavond groep 8
Nieuwsbrief
Laatste schooldag groep 8
Uitstapjes groep 1 tm 7
Groep 8 vrij
Groep 8 vrij
Laatste schooldag, start zomervakantie 12.30 uur
We starten het nieuwe schooljaar weer op maandag 6 september

Wist je dat …
•
•
•
•
•
•

juf Yolette 6 juli weer terugkomt van haar
zwangerschapsverlof?
deze week de laatste stageweek is voor veel studenten?
groep 8 fantastisch weer heeft gehad op kamp?
groep 3 en 4 op donderdag 22 juli het schooljaar afsluiten met een tentjesdag?
we volgend jaar starten met een nieuwe rekenmethode? Wereld in getallen5.
er op maandag 19 juli een stormbaan op school komt, waar alle groepen een
keer op mogen spelen?

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl
Verbouwing van de school in de zomervakantie
Al jarenlang is er sprake van, dat het dak van de school nodig vervangen moet
worden. Veel plannen en onderzoeken verder gaat het nu eindelijk in de
zomervakantie gebeuren.
Vanaf de buitenkant zal er een compleet nieuw dak op de school komen. Met het
nieuwe dak wordt tegelijkertijd ook de klimaatbeheersing van de school aangepakt.
In het nieuwe dak komt dan ook een aanvoer van frisse lucht en een afvoer van de
binnenlucht, waardoor er continu een gezonde lucht in de school komt te hangen.

Tot slot zal ook de verlichting vernieuwd worden. De huidige, verouderde verlichting
zal worden vervangen door LED-verlichting.
Al met al een flinke verbouwing, waarmee men de eerste vijf weken van de vakantie
zoet zal zijn. De laatste week zal benut gaan worden voor de schoonmaak en
inrichting van de school, zodat we op 6 september weer goed kunnen starten!
Nachtwacht in het Uilennest
Door een oplettende ouder werden wij erop gewezen dat er een week lang een
reproductie van de Nachtwacht in het Uilennest zou hangen.
Op vrijdagochtend 11 juni is groep 1/2B hier naar toe geweest. Wat was het
indrukwekkend voor de kinderen en wat hebben ze alle informatie opgezogen en
goed meegedaan met alle kijkopdrachtjes. Het was een leuk extra uitstapje.

Doekoe-actie van de Coöp: een succes voor onze school!
In de afgelopen maanden hebben klanten bij de Coöp de mogelijkheid gehad om
voor scholen te ‘sparen’. Dit is voor onze school dan ook massaal gedaan, met als
gevolg dat wij voor maar liefst € 376,- aan spelmateriaal hebben mogen bestellen!
Dit bedrag hebben we besteed aan buitenspellen
waarmee meerdere leerlingen tegelijkertijd
kunnen spelen. Deze materialen gaan we na de
zomervakantie inzetten om de pauzes (na het
eten) voor iedereen nog leuker te laten zijn.
We willen iedereen die voor onze school heeft
gespaard heel hartelijk bedanken!

Culturele activiteiten ‘het Witte Kasteel’
Donderdag 22 juli 2021 – 17:30 uur
Entree gratis
Viotta Symfonieorkest - Den Haag
Dit Symfonieorkest is een jeugdorkest en telt ongeveer 65 gevorderde musici tussen
de 15 en 21 jaar.
Het behoort al geruime tijd tot de beste jeugdorkesten van Nederland en staat onder
leiding van dirigent René Gulikers.
De orkestleden logeren van 18 – 23 juli in Biezenmortel waar ze werken aan het
nieuwe programma van 22 juli.
Bij mooi weer zal er op donderdag 22 juli op de buitenplaats van Het Witte Kasteel
een concert zijn.
Het Viotta symfonieorkest zal aan het einde van de middag de 7e Symfonie van
Dvorak en Suite Pelléas & Mélisande van Fauré spelen.
Hou de nieuwsberichten op www.hetwittekasteel.nl/concerten/#viotta in de gaten
over de laatste informatie, vooral bij mogelijke regenbuien!
Dit concert duurt 60-75 minuten.
Voor meer info over het orkest Viotta kun je kijken op www.viotta.nl

Zondag 29 augustus 2021 – 13:00 uur
Entree € 6,00
Peter en de wolf – Boomgaard theaterproducties
Peter en de wolf is een muzikale interactieve
voorstelling; een eigentijdse vrije versie van het
door Sergej Prokofjev geschreven verhaal,
toegesneden op jonge kinderen.
Prachtige muziek, humor en poëtische momenten
wisselen elkaar af.
Mirjam van den Bogaard vertelt en speelt het stuk
op theatrale wijze, Izak Boom schreef nieuwe

muziek en illustreert dit muzikaal sprookje op tal van instrumenten,
variërend van piano en accordeon tot mandoline, ukelele, gitaar en banjo.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=O7OIWW2ZAAU
Deze voorstelling duurt 45 minuten en is geschikt voor groep 1, 2 en 3
Reserveren kan via cultuur@hetwittekasteel.nl
Luizenbrigade op de Lage Weijkens
Normaliter (zonder coronamaatregelen) worden de eerste week
na iedere schoolvakantie alle kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
Dit schooljaar kon dat vanwege de coronamaatregelen helaas
niet. We hopen dat we dit komend schooljaar wel weer op mogen
pakken.
We zoeken daarom nog ouders die de luizenbrigade komen
versterken. Hoe meer ouders hieraan meewerken, des te sneller
de klus geklaard is. U kunt zich aanmelden bij de groepsleerkrachten. Alvast bedankt
voor uw aanmelding. Samen werken we aan een luizenvrije school! Uiteraard willen
we alle luizenmoeders die de school gaan verlaten, bedanken voor hun jarenlange
inzet. Aanspreekpunt voor de ouders is Suzanne v.d. Hoven (moeder van Jinte en
Hidde).

