
 
Datum: 20 juni 2022 

Aan:   de kinderen van groep 8 en hun ouder(s) 

Van:  team CBS Oranje Nassau 

Betreft:  jouw laatste schooldag op onze school. 

 

 

 
Hallo allemaal, 

Door middel van deze brief geven wij je meer 

informatie over DV 4 juli: de officiële afscheidsdag. 

Of we het willen of niet (eigenlijk niet ): het is de 

laatste officiële schooldag van jou op onze 

geweldige basisschool. 

 

Deze dag verloopt een beetje anders dan je 

gewend, lees daarom de onderstaande tekst 

goed. 

 

 

 

Maandag 4 juli is ook een drukke dag. 

Natuurlijk gaan we ook op deze dag gymmen. 

Wat gaan we doen tijdens deze gymles ? Voor deze ene keer zullen we 

het alvast verklappen: 

We gaan aan het begin van de gymles met elkaar een balspeldeel 

spelen en we sluiten de gymles af het James Bondspel.  

Tijdens deze gymles zijn voor deze ene keer ook papa’s en mama’s, of 

broers of zussen die kunnen komen van harte welkom.  

Ze mogen dan komen fotograferen, filmen, maar mee doen mag 

natuurlijk ook, graag zelfs !! 

Wij hopen rond 10:50 uur bij de gymzaal te zijn. U mag met de stoet 

vanaf school meelopen, maar u mag ook bij de gymzaal wachten. 

Vergeet niet om wat extra te drinken mee te nemen, want we sporten 

altijd erg intensief! 

 

’s Middags hebben we het “School 

gameflippokampioenschap” van school.  

Tijdens dit toernooi wordt er gestreden wie zich van onze 

groep 78 het komende jaar de gameflippokampioen 

mag noemen en een grote taart wint.  

Neem deze maandag ook een grote tas mee voor de spullen die je 

meekrijgt van ons. 



 

 

Om 14:00 uur worden jullie uitgezwaaid door alle kinderen van de 

school en dan mogen jullie alvast een klein beetje wennen aan de 

vakantie.  

Het zou dan leuk zijn als er iemand van jouw familie je op staat te 

wachten bij het kleuterhek, want door dat hek ga je de laatste normale 

schooldag naar huis (door dat hek ben je waarschijnlijk ook voor het 

eerst op school gekomen ). 

 

 

Maandagavond hebben we om 19:30 

uur de afscheidsbijeenkomst in onze 

school. We nemen dan afscheid van 

jullie tijdens een formele bijeenkomst.  

 

Ook zal je dan jouw Bijbel en gekozen 

dagboek krijgen, evenals een 

afscheidscadeautje van school en 

meer.  

Deze avond zal uiterlijk rond 21:30 uur afgelopen zijn. 

 

 

Na deze avond is voor jullie de basisschooltijd afgelopen en zit het er 

toch echt op en hebben jullie een verdiende, langere vakantie. 

 

 

Mochten jullie over dit alles nog vragen hebben, dan kunnen jullie 

contact opnemen met meester Jan Willem. 

 

 

 

Het team 


