Nieuwsbrief
Nummer 38, 19 - 07, Schooljaar 2017-2018
Beste ouders/verzorgers,

Afscheid Lidy

Afgelopen maandag hebben we
afscheid van Lidy genomen. Lidy
heeft 18 jaar op de administratie
van de PJT gewerkt. Nú is het tijd
om van haar welverdiende
pensioen te gaan genieten.

Visjes
Huzeyfe Taha Jasin Koçak, Noor Basaidi, Imran Madmar en Akram Eddady hebben
aan de eisen voor het zwemdiploma A voldaan.
Nisanur Dağli en Ela Turk hebben aan de eisen voor het zwemdiploma B voldaan.
Héél goed, gefeliciteerd!

Afscheid groepen 8

Dinsdag hebben we afscheid van de groepen 8
genomen. Een traditionele afsluiting van de
basisschooltijd is het met de hele school
“uitbezemen” van de groepen 8. Aansluitend
namen ze een modderbad bij Poldersport in de
Kwakel.
In de avond nog eten en voorstellingen op
school. Nu zijn ze echt kláárrrrr.

Voetbal

Elk jaar organiseert de PJT een schoolvoetbaltoernooi voor leerlingen van de groepen 5 tot en
met 7. Ook veel kinderen die niet op voetbal zitten, vinden het leuk om af en toe een balletje
te trappen. Het was weer een leuke sportieve schooldag.

Zomervakantie Activiteiten
Het team van de Natureluur heeft weer hele leuke activiteiten gepland voor de
zomervakantie! De Natureluur ligt in het Sloterpark in Amsterdam naast de
Kinderboerderij.
Adres
President Allendelaan 4
1064 GW Amsterdam
https://www.denatureluur.nl
VAKANTIE SUGGESTIE: JULI & AUGUSTUSROBOT, PLAYGROUND
Ben je tussen de 5 en 13 jaar, kom dan gezellig ontdekken welke robots
er allemaal zijn. We gaan ook (websites) bouwen, programmeren en natuurlijk buiten
spelen! Check www.robotwise.nl/vakantiekampen voor het programma.
Schrijf je snel in via het online inschrijfformulier http://bit.ly/2DMQ7BM .

We gaan op een super coole manier spelenderwijs leren over technologie,
robotica en programmeren!
Amstelveen (vlakbij Stadshart) bij Rabobank Amstel & Vecht

Schrijf je al in vanaf 1 dag:
Maandag 23 juli
Dinsdag 24 juli
Woensdag 25 juli
Donderdag 26, juli
Vrijdag 27 juli

Meer VAKANTIE activiteiten op bijgevoegde PDF bestanden

Het team van de PJT
wenst u een fijne
vakantie
Dinsdag 4 september is de
eerste schooldag van
schooljaar 2018-2019

