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Zevenaar, 23 juni 2017 
 
 
Beste ouders van DaVinci Bovenbouw, 
 
Het kan u niet ontgaan zijn, dat de klas druk bezig is met het afscheidsproject, of zoals de kinderen het 
noemen: ‘Het project van het jaar!’. De voorstelling zal op donderdag 6 juli gehouden worden.  
Vanaf 19.30 bent u van harte welkom voor een kopje koffie of thee. De kinderen zullen waarschijnlijk al 
druk bezig zijn met omkleden, schminken, stressen….. 
De voorstelling begint om 20.00 en zal rond 21.30 eindigen. Daarna is er nog gelegenheid tot een hapje 
en een drankje. 
Broertjes, zusjes, opa’s of oma’s zijn natuurlijk van harte uitgenodigd! 
Op vrijdag 7 juli mogen ze wat uitslapen. Wij verwachten de kinderen om 10:30 op school.  
 
Naast deze afscheidsavond wordt er elk jaar een ‘afscheidsdag’ georganiseerd. Dit is tevens de laatste 
schooldag voor de kinderen, die doorstromen naar het VO. De afscheidsdag valt op dinsdag 11 juli.  
De kinderen worden om 8.30 op school verwacht. We zullen samen gaan lunchen, bij slecht weer 
zwemmen in het Lentebad, bij mooi weer zwemmen in de Byvoorde in Wehl en afsluiten met een 
Amerikaanse barbecue bij Rick thuis (Heeghstraat 62-g, 6942 PG Didam).  
 
We zullen op de fiets vanuit Zevenaar naar Rick’s huis fietsen.  
Je kunt je kind tussen 17.15 en 17.30 daar ophalen.  
 
Wat neemt elk kind die dag mee? 

• Zwemspullen, grote handdoek en zonnebrand 
• Wellicht een bal of een ander speelgoed voor in het zwembad 
• Een lekker hapje voor bij de barbecue (vlees en drinken wordt geregeld! Denk aan salade, 

stokbrood, een sausje. Kinderen schrijven op de deur van de klas wat zij maken) 
• Je fiets! 
• Goede zin! 
• Eten voor de kleine en grote pauze  
• Extra water/drinken! 

 
Goed om te weten: op woensdag 12 juli staat de jaarlijkse bosdag gepland. Dit jaar in Cool Nature Park in 
Didam! Groep 8-ers zijn hier ook nog van harte welkom! 
 
Voor vragen kun je bij juf Femke terecht! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jochem Aaldering 
Femke Peters 


