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Happy als je danst? Ga dan op de eerste dag van de zomervakantie met de kinderen naar de gratis, 

swingende muziekvoorstelling van BANWAKABOOM en kinderdisco in het Zuiderparktheater. Daar 

vieren VakantiePas en het VakantiePark samen met kinderen en hun begeleiders het begin van een 

prachtige zomervakantie vol activiteiten.  

50.000 VakantiePassen worden voor de zomervakantie uitgedeeld op de scholen, dus reserveer snel, 

want vol=vol! 

In de VakantiePas staan meer dan 90 activiteiten, veel gratis maar altijd met korting. Dit jaar zijn er 

extra veel buitenactiviteiten. Maar ook musea, creatieve workshops, vogels en vlinders kijken, 

speurtochten, winkeltje spelen, leren surfen en skaten, pannenkoeken eten…noem maar op, het 

staat er in. Heeft je kind drie activiteiten gedaan? Dan kan het op verschillende plekken in de stad 

een gratis ijsje halen. 

Daarnaast zijn er ook fantastische prijzen te winnen, namelijk met de hele klas boomklimmen met de 

Haagse Boomtoppers of vrijkaarten voor One Planet. Kijk snel in de VakantiePas voor alle informatie. 

De VakantiePas is geldig in de zomervakantie van 9 juli t/m 21 augustus.  

Een lekker ijsje tot slot 

Traditiegetrouw konden alle kinderen en collega’s op de laatste ochtend weer genieten van een 

heerlijk ijsje. 

    

Ouders, bedankt! 

Ook dit schooljaar hebben wij als schoolteam weer veel steun ontvangen van ouders die ons op allerlei 

manieren hebben geholpen. Daarbij denk ik aan de ouders uit de medezeggenschapsraad (MR) met 

wie we allerlei zaken hebben besproken en waarmee we hebben samengewerkt. Niet minder 

belangrijk was ook dit jaar weer de inzet van de ouders uit de Ouderraad (OR) die ons bij de organisatie 

van allerlei activiteiten actief bijstonden. Mede door hun hulp konden activiteiten als bijvoorbeeld de 

sinterklaasviering en het afscheid van groep 8 een groot succes worden.  

Het was ook fijn dat we dit jaar op veel ouders buiten de MR en OR een beroep mochten doen. Zo zijn 

ouders mee geweest met uitstapjes van de groep of begeleidden zij een groepje kinderen tijdens het 

https://zuiderparktheater.nl/evenement/vakantiepas-kick-off-zomervakantie-met-banwakaboom-kinderdisco/
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schoolreisje. Als team zijn we dankbaar op zo’n grote groep ouders een beroep te kunnen doen. We 

hopen dat volgend jaar ook weer te mogen doen.  

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de collega’s, 

Herman van Reine. 


