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Richtlijn Afscheid groep 8 op de Dobbe 
 
Omschrijving 
 
Afspraken afscheid groep 8 
 
Inleiding 
 
Het afscheid van de basisschool is een spannende en 
leuke periode. De leerlingen van groep 8 van onze school 
nemen op woensdagavond, tijdens de laatste schoolweek 
van het schooljaar, officieel afscheid van De Dobbe. Voor 
het welslagen van het feest zijn er met team en ouderraad 
onderstaande kaders afgesproken. 
 
Officieel afscheid 
 
De school organiseert een officieel afscheid voor de kinderen van groep 8 en hun 
ouders. 
De directeur nodigt via het ouderportaal de ouder(s)/voogd(en) uit aanwezig te 
zijn bij het afscheid van de leerlingen van groep 8. Het afscheid vindt plaats in 
een zaal van het dorpshuis. Voorafgaand aan de afscheidsavond gaat het team 
met de kinderen uit eten. Om 18.00 uur worden de kinderen op een locatie, 
gekozen door het team, verwacht.  
Het etentje wordt aangeboden door de ouderraad. Om19:30 uur tot 21:00 uur 
worden de ouders verwacht.  
 
De avond bestaat uit een gedeelte, dat door de groep 8 wordt verzorgd. De 
leerkrachten verzorgen het laatste gedeelte van de avond. De versnaperingen en 
het afscheidsboekwerkje worden aangeboden door de ouderraad van De Dobbe.  
 
Vaak hebben kinderen het moeilijk met het samenstellen van een leuk 
programma. Het is al spannend om afscheid te nemen, soms raken de gevoelens 
een beetje oververhit en een beetje bijsturing van ouders is welkom.  

 
Traktatie alle leerlingen 
 
De leerlingen van groep 8 mogen op donderdagochtend vanaf 10.00 uur de 
andere kinderen trakteren op een kleine versnapering. 
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. 
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Feest met klasgenoten 
 
Vaak organiseren kinderen zelf ook een feestje met de klasgenoten. Dit wordt niet 
begeleid door de leerkrachten. Ouders kunnen de kinderen helpen bij het inhoud 
geven van een dergelijk gebeuren en ouders zijn tevens verantwoordelijk.  
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