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Beste Ouders/Verzorgers
en leerlingen,

De 4e editie van de ZomerPretPas
komt eraan!

Volgende week sluiten we een voor ons
allemaal bijzonder schooljaar af. Vorige
week hebben de schoolverlaters al
prachtige ‘kampdagen’ gehad, komende
week komen onze nieuwe leerlingen al
weer een middagje wennen.

Ook deze zomervakantie kunnen kinderen
weer op avontuur door de hele stad en iets
daarbuiten met de gratis ZomerPretPas.
Het thema is dit jaar: Duurzaamheid! Wat is
duurzaamheid en hoe kan jij meehelpen?
Ga in de ZomerPretPas op zoek naar de
antwoorden.

Volgende week hopen we ook aan het
begin van de week de nieuwe
groepsindeling met u als ouder te kunnen
delen, zodat u uw kind kan voorbereiden
op de wenmiddag van woensdag 15 juli.
We begrijpen dat het spannend is voor uw
kind en dat u hier zo snel mogelijk van op
de hoogte wil worden gebracht. We doen
onze uiterste best dit ook zo snel mogelijk
te doen.
Deze weken zijn ook veel groepen nog
een leuke activiteit met elkaar doen. Zo
zijn leerlingen naar de bios geweest, naar
superfun, worden er nog
stadswandelingen gemaakt en
pannenkoeken gegeten.
Ondanks dat we nog een week te gaan
hebben, wens ik u allemaal een hele
mooie zomer toe. Blijf gezond en ik hoop
u allemaal op 29 augustus weer te zien.
Namens het team van SBO
Michaëlschool,
Naomi van Bladel
Schoolleider SBO Michaëlschool

Reis mee naar Natuurwereld,
Creatiefwereld, Ontdekwereld, Smulwereld
en Sportwereld. Ontdek dat je er van alles
kan doen zoals sporten, knutselen, muziek
maken, een game spelen, bouwen of zelfs
een ijsje halen! Heb je leuke
zomeractiviteiten ontdekt? Op vertoon van
de ZomerPretPas zijn de aangeboden
zomeractiviteiten gratis of met korting te
bezoeken.
Dit jaar is de ZomerPretPas ietsje anders
dan je van ons gewend bent, dat komt door
het coronavirus, maar met meer dan 87
superleuke zomeractiviteiten en twee
avontuurlijke speurtochten hoef je je niet te
vervelen in de zomervakantie :-)
In de week voor de zomervakantie krijg je
een gratis ZomerPretPas via school. Jouw
juf of meester deelt de ZomerPretPas uit in
de klas. Schrijf gelijk jouw naam op blz 3 en
teken jezelf op het pasfoto vlakje. Zo maak
je jouw ZomerPretPas klaar voor gebruik en
kan je mee op reis!
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Wil je meer informatie en/of uitleg over hoe
de ZomerPretPas werkt, kijk dan naar onze
leuke uitlegfilmpjes op ons You Tube kanaal
en op onze website: www.zomerpretpas.nl
Leuk als je ons jouw ZomerPretPas
avonturen laat weten!
Veel ZomerPret!

Vakanties en studiedagen volgend
schooljaar
Om u alvast tijdig op de hoogte te
brengen vindt u hieronder een overzicht
van de vakanties en studiedagen van
volgend schooljaar:
Studiedagen:
Dinsdag 15 september 2020– studiedag
Woensdag 16 september 2020 – studiedag
Vrijdag 16 oktober 2020– studiedag
Maandag 9 november 2020 – studiedag
Donderdag 4 februari 2021– studiedag
Vrijdag 5 februari 2021– studiedag
Woensdag 17 maart 2021– studiedag
Dinsdag 15 juni 2021– studiedag
Vakanties + landelijke vrije dagen:
19 oktober t/m 23 oktober - herfstvakantie
18 december t/m 1 januari - kerstvakantie
22 februari t/m 26 februari –
voorjaarsvakantie
2 april t/m 5 april – Paasweekend
27 april – Koningsdag
3 mei t/m14 mei – meivakantie
24 mei – 2e Pinksterdag
16 juli t/m 29 augustus – zomervakantie
Deze data zullen ook zo spoedig mogelijk op
de website geplaatst worden. U kunt ze hier
gedurende het schooljaar ook weer terug
vinden.

Gefeliciteerd!
De komende weken hebben we een
aantal jarigen:
Di 7 juli

Rashad (11 jaar) - groep Sterren

Wo 8 juli

Chris (12 jaar) - groep Uitsmijters

Zo 12 juli

Sevvalnur (10 jaar) - groep Kanjers

Di 14 juli

Meester Ard (57 jaar)

Wo 15 juli

Julia (7 jaar) - groep Spetters

Vr 17 juli

Fatih (13 jaar) - groep Uitsmijters

Ma 20 juli

Jasmijn (13 jaar) - groep Uitsmijters

Di 21 juli

Devin (8 jaar) - groep Bikkels
Tyrell (11 jaar) - groep Spoorzoekers

Do 23 juli

Leroy (10 jaar) - groep Keien

Ma 27 juli

Manuël (12 jaar) - groep Doorzetters

Wo 29 juli

Rowan (13 jaar) - groep Uitsmijters

Vr 31 juli

Izy (10 jaar) - groep Springkikkers

Belangrijke data
Dinsdag 7 juli
Woensdag 15 juli

oudergesprekken
leerlingen gaan wennen in
nieuwe klas
laatste schooldag

Donderdag 16 juli
Vrijdag 17 juli t/m 28
augustus
zomervakantie
Maandag 31 augustus eerste schooldag

