Datum : 5 juli 2019

Belangrijke data:
maandag 8 juli
dinsdag 9 juli
woensdag 10 juli
donderdag 11 juli
vrijdag 12 juli

generale repetitie musical groep 8 19.30 uur
opvoeringen musical voor kinderen en hulpouders 10.00 uur en 13.30 uur
afscheidsavond groep 8
uitzwaaien groep 8
kinderen vrij

Praktisch verkeersexamen groep 7

Op woensdag 12 juni waren de kinderen van groep 7 toch wel een beetje zenuwachtig, maar dat
was nergens voor nodig. Bijna iedereen slaagde glansrijk voor dit examen! Supergoed gedaan!

Schoolreis groep 7
Op vrijdag 21 juni gingen de groepen 5 tot en met 7 op schoolreisje naar Aviodrome en het
Blotevoetenpad.
Om kwart voor 9 stapten we met z’n allen in de bus en gingen op weg naar Lelystad. Aangekomen
bij het Aviodrome legden we de tassen op de centrale post. Na een tussendoortje en wat drinken
bezochten we het museum. Daar maakten we een reis door de tijd. We bezochten de Boeing 747
en alle kinderen die dat wilden gingen in de vluchtsimulator. Ook de ‘vliegtuigfietsen’ waren
populair. De 4d film was ook erg interessant en leuk.
Sommige groepen hebben het oude vliegveld en de vliegtuigen op het buitenterrein bezocht.
Toen was het alweer tijd voor de lunch. We genoten van de patat met moeilijk te openen
mayonaise en een pakje drinken. Na de lunch was er nog even tijd om te spelen, want we moesten
richting het Blotevoetenpad.

Bij het Blotevoetenpad volgden we op blote voeten een route met allerlei verschillende obstakels.
Zo liepen we bijvoorbeeld over boomstammen, door een bak met kastanjes, en over paaltjes die in
het water stonden. De kinderen hebben enorm genoten.
Na afloop spoelde iedereen de voeten weer schoon en konden de schoenen weer aan. Het was tijd
om terug te gaan naar Obdam, waar we moe maar voldaan om 16.30 uur aankwamen. Het was een
heel geslaagd schoolreisje. Hulpouders, bedankt!

Anglia examen
Wat hadden de kinderen van de kidsclub en van groep 8 hun best
gedaan op het examen! Iedereen was dan ook geslaagd hiervoor.
Well done children!

Play back show
Daar zaten de groep achters dan...helemaal vooraan op de kleuterbankjes. Voor het toneel traden
de groepen 5 en 6/7 voor hen op. Gepresenteerd door An en Jordan uit gr. 7. We zagen o.a. een
acrobatische act met dans, de nieuwe versie van een vogeltjesdans, ‘n luchtgitaar-solo en klappen
op “We will rock you” van Queen. Tot slot op het vrolijke nummer “Cause I am happy”, eerst door
Leah alleen geplaybackt en gedanst, gingen we allemaal meedansen. Na dit daverende optreden
mocht groep 8 een verzoeknummer indienen en dit werd de swingende act van groep 7: Beyoncé.
Dit was een unieke en verrassend voorstelling van de bovenbouw kinderen, een cadeau voor alle
kinderen van groep 8. We hebben genoten en zag ik daar ook ‘n traan?
Musical
Natuurlijk kan in deze Nieuwsflits nog niets over de musical staan maar hier wel alvast een
voorproefje: Joop en Robin druk bezig met het opzetten van het decor aan de hand van de
ontwerpen van de kinderen.

En ik kan u verklappen dat de kinderen het ondertussen prachtig hebben ingeschilderd.

De laatste Nieuwsflits
Dit was de laatste Nieuwsflits die ik mocht maken.
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor mijn mooie laatste schooljaar op de Kelderswerf en wens
jullie alle goeds toe voor de toekomst. En wie weet nog eens tot ziens.

