Data
30 juni en 5 juli
4 juli
7 juli
8 juli
Week 28
15 juli
20 juli
21 juli
22 juli tm 4
september

Doorschuifmiddag groep 1-2-3
MR vergadering
Studiedag; alle leerlingen zijn vrij
Rapport mee
Facultatieve gesprekken groep 3 tm 7
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag van groep 8
Nieuwe nieuwsbrief
Afsluitdag groep 1 tm 7 en tevens laatste schooldag
Zomervakantie

Typecursus
De afgelopen jaren heeft Typ4fun de typecursussen in deze omgeving verzorgd. De
Typetuin heeft deze activiteiten van Typ4fun overgenomen. Vanaf schooljaar 20222023 zullen wij deze cursus verzorgen. Bij voldoende aanmeldingen start in het
najaar van 2022 op BS De Lage Weijkens de groepstypecursus van de Typetuin.
Deze cursus is geschikt voor de kinderen in de groepen 6 t/m 8 (schooljaar 20222023). Zie voor meer informatie de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Zomerkamp op de Binnenheide
Wij zijn Marla en Jan van der Voorden van de Groepsaccommodatie De Binnenheide
Wij organiseren in week 31 twee zomerkampen op De Binnenheide GEHEEL GRATIS.
Kamp nr. 1 is vanaf 6 aug. t/m 8 aug. kamp nr.2 is vanaf 10 aug. t/m 12 aug.
De kinderen worden drie dagen volledig beziggehouden en het is met twee
overnachtingen, als er kinderen zijn die hier moeite mee hebben dan mogen ze ook
thuis slapen.
Dit kamp is ontstaan in samenwerking met de Gemeente Loon op Zand en De
Binnenheide dit wordt de 2 editie.
De eerste dag bestaat uit spelen, spellen, pizza bakken en een bezoek aan de
Drunense duinen.
Op de tweede dag gaan de kinderen met de begeleiders een dag naar de EFTELING.
Als afsluiting, s ’avonds een disco voor de kinderen.
Op de derde dag gaan we diverse creatieve activiteiten doen.
Alle kinderen vanaf 8 jaar tot 14 jaar zijn welkom om op kamp te komen. Voor meer
informatie kan je bellen met Jan van der Voorden 06-57745022 of vraag via
info@binnenheide.nl een inschrijfformulier aan om je aan te melden.
Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die de kinderen actief kunnen bezig houden bel
bovenstaand nummer voor meer informatie.
Wilt u onze accommodatie bekijken dan kan op www.binneheide.nl

MR
Als u vragen heeft of tips wilt delen kunt u met de MR-leden in gesprek gaan of
mailen naar: mrdelageweijkens@leerrijk.nl

