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Inleiding 

Het afscheid van de basisschool is een spannende en leuke periode. De leerlingen van groep 8 van 
onze school nemen op woensdag, tijdens de laatste schoolweek van het schooljaar, officieel afscheid 

van de Drift. Voor het welslagen van het feest zijn er met team en oudervereniging onderstaande 
kaders afgesproken. 

Officieel afscheid 
De school organiseert een officieel afscheid. De directeur nodigt via het ouderbulletin de ouders en 

andere belangstellenden uit aanwezig te zijn bij het afscheid van de leerlingen van groep 8. 

Alle kinderen van de Drift en belangstellenden komen na de pauze bijeen, op woensdag tijdens de 

laatste schoolweek, in het speellokaal. 

Leerkracht vertelt kort iets van elk kind. 
 

Kind ontvangt een certificaat, bladwijzer met pasfoto’s en = tasje geworden 

 
Kinderen van groep 8 verzorgen een optreden-afscheidsact. 

 
Kinderen van groep 1 t/m 7 zingen een gezamenlijk afscheidslied. 
 
De leerlingen van groep 8 mogen de andere kinderen trakteren. 

 

De kinderen van groep 8 zijn vanaf dat moment vrij. Ouders die bezwaar hebben tegen deze twee 
extra vrije dagen (donderdag en vrijdag) kunnen contact opnemen met de directie. 

Feest met klasgenoten 
Vaak organiseren kinderen zelf ook een feestje met de klasgenoten. De leerkracht start die discussie 

en plannen op met de kinderen. Met of zonder hulp van ouders kunnen de kinderen daarna het 
afscheidsfeest inhoud geven.  

 
Groep 8 organiseert een eigen feestje op wo.mi.-wo.av. tussen 16.00 uur en 21.00 uur, waarbij de 

leerkracht graag aanwezig is. 

Groep 8 organiseert daarin een moment van afscheid nemen teamleden. OV leden en/of MR leden 

mogen uitgenodigd worden. 
 

De OV stelt € 5,00 per kind beschikbaar. De kinderen overleggen met ouders wat de eigen bijdrage 

mag zijn. 
 

Na 21.00 uur kunnen de kinderen doorfeesten, maar niet onder verantwoordelijkheid van de 
leerkracht/teamleden.  


