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Vooraf
Leest u weer mee met het laatste
nieuws en de activiteiten die weer
op de planning staan?
Berichtje juf Irma
De afgelopen maanden en weken
zijn behoorlijk intensief geweest. In
de zomervakantie hadden we
gehoopt dat Willem-Jan vooruit zou
gaan, maar het ging eigenlijk steeds
minder goed. We hadden dan ook
weinig hoop dat de chemokuren aan
zouden slaan. Toch kregen wij
vorige week positief nieuws, want
het tumorweefsel neemt af. Gisteren
heeft hij opnieuw een lumbaalpunctie
gehad, waarbij de druk van het
hersenvocht werd gemeten. Deze
was opnieuw veel te hoog. Ze
hebben behoorlijk wat vocht laten
afvloeien en hopen daardoor dat de
klachten af zullen nemen.
Het is goed dat ik op dit moment niet
op school ben, maar ik mis het
natuurlijk wel.
Bedankt voor het gebed en
meeleven!
Lieve groet, juf Irma

Ondanks de positieve uitslag blijft de
situatie voor juf Irma, Willem-Jan en
hun kinderen onveranderd zorgelijk
en zwaar. We willen hen blijven
opdragen aan onze God die kracht
en moed wil geven.
Als u ter bemoediging een kaartje
wilt sturen, dit is het adres:
Fam. Roggeveen
Van Riebeeckstraat 1
3772 KE Barneveld

Geboren
Tweemaal babynieuws dit keer!
Familie de Vries
Bij Matha is een zusje geboren:
Alicia. Samen met haar ouders
willen we hen van harte feliciteren!

Er staan o.a. spellen, hutten
bouwen, Levend Stratego, twee
verrassingsactiviteiten, een
barbecue en een bonte avond op
het programma!
We wensen de groep 8-ers en hun
begeleiders alvast veel plezier!

Familie Wernsen
Lisa, Marijn en Daan zijn trotse zus
en broers geworden van Suze! We
willen hen en hun ouders van harte
feliciteren met de geboorte van hun
dochter en zusje.
Welkom
Volgende week komen er drie
nieuwe kinderen bij ons op school.
Marta komt in groep 7, Naomi in
groep 4 en Sara in groep 2.
De familie Panâ komt uit Roemenië
en gaat wonen in De Wiek.
We wensen Marta, Naomi en Sara
een fijne tijd bij ons op school en
hopen dat ze snel gewend zijn.
Korfbaltoernooi
Vanwege de ongunstige weersvoorspellingen gaat het
schoolkorfbaltoernooi morgen
helaas niet door.
Erg jammer vanwege de
voorbereidingen en de voorpret.
Vrijdag komt er nog wel een
verrassing vanuit de
korfbalvereniging DWS!
Kamp groep 8
Volgende week woensdag vertrekt
groep 8 (op de fiets) naar hun
3-daagse kamp op Hoeve
Kindergoed in Ermelo.
Om 9.15 uur zwaaien we ze uit.

Fotowedstrijd ‘Vakantielezen’
Voor de vakantie hebben we u
opgeroepen om mee te doen aan
een fotowedstrijd met als thema
‘Vakantielezen’. Wat was het leuk
om alle inzendingen te zien!
Dinsdag is er door een deskundige
jury (meester Ferdie, Monica en
Abby) een winnaar gekozen: de foto
van Femke Budding uit groep 6 is
het geworden!
Van harte gefeliciteerd!

Schooltijden
Misschien heeft u wel weer even
moeten wennen aan de
schooltijden, maar we zijn blij dat de
kinderen op tijd op school komen.
Enkele kinderen zijn wel erg
enthousiast en komen ’s morgens of
tussen de middag wel erg vroeg naar
school.
Hierbij een reminder: ’s morgens
zijn de kinderen welkom vanaf 8.30
uur en ’s middags vanaf 12.45 uur.
Wilt u hier rekening mee houden als
u uw kind naar school laat gaan?
Prentotheek
Volgende week donderdag
14 september start de prentotheek
voor groep 1 en 2 weer.
Als u zich vergeten bent op te geven,
kunt u dit alsnog bij de
prentotheekouders doen.
Klassenouders
Fijn dat ook dit jaar ouders bereid
zijn om de leerkrachten te praktisch
te ondersteunen bij bijzondere
activiteiten in en buiten de groep.
Soms geven meerdere ouders per
groep zich op. In dat geval kijken we
wie het nog nooit/een poosje niet
gedaan heeft. Of in overleg wordt er
een keuze gemaakt.
Gr.

Naam

Ouder van

1

Willemieke v Harten
Alette Huisman

Vera
Liv
Lotte
Nathan

1/2 Willeke Budding
2
Netty Meijers
3
Volgt z.sm.
3/4
4
5
6

Wilma Broekhuizen
Hennie v.d. Brink

Alie Hazeleger
Saskia v Middendorp

Jeanet v Kruistum
Petra vd Top

6/7 Gerlinda Soetendaal
Steveline v Luttikhuisen
7
Jolanda v Westerneng
8

Tim
Daan
Jonathan
Amy
Leanne
Ingrid
Janissa
Ilse
Amy

Schoolplein
Vorig schooljaar hebben we u
geïnformeerd over de plannen die
we hebben met het schoolplein van
groep 1/2 en 3/4. Voor de realisatie
hebben we veel geld nodig en we
hebben daarom een aanvraag
ingediend bij het zgn. Rabofonds.
Net voor de zomervakantie hoorden
we dat onze aanvraag is afgewezen,
aangezien we gevraagd hebben om
subsidie voor o.a. grondwerk. Eén
van de regels van het Rabofonds
blijkt te zijn dat ze geen grondwerk
financieren. We dienen binnenkort
een nieuwe aanvraag in voor
subsidiering van andere
werkzaamheden die moeten
gebeuren. Als bekend is of we
subsidie krijgen en hoeveel subsidie
dat is, beslissen we wat we als
eerste gaan aanpakken. We hebben
dan zeker ook de hulp nodig van
ouders. Enkele vaders hebben zich al
spontaan aangemeld om een keer
op zaterdag de handen uit de
mouwen te steken, daar zijn we
natuurlijk erg blij mee!
Wordt vervolgd!
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Agenda
8 sept.

Korfbaltoernooi

13-15
Kamp groep 8
sept.
14 sept.

Start prentotheek

16 sept.

Oud papier

21 sept.

Verkeersmorgen 1-3
Start kinderboekenproject

2 okt.
3 okt.

Spreekavond gr. 1 en 2

5 okt.

Dag van de Leraar

10 okt.

MR-vergadering

11 okt.

Filmmiddag/avond

16-20
okt.

Herfstvakantie

Verjaardagskalender
september
Naam

Ouderbijdrage
Tegelijk met deze nieuwsbrief
ontvangt u een factuur i.v.m. de
betaling van de ouderbijdrage. Deze
factuur ontvangt u als bijlage per
mail. Wilt u deze betaling binnen 2
weken in orde maken?

Groep

10 Enriko Threels

6

14
16
18
18
19
19
20
21
21
23
23
23
24

8
2
4
3
6

Anouk v Luttikhuizen
Julia vd Hudding
Tigo Broekhuizen
Nathan Budding
Elisa Ansink
Juf Gineke
David Brunekreeft
Eliënne Jansen
Renske v Middendorp
Rhodé van den Brink
Monica Vroombout
Geert Westrik
Niels Blankespoor

8
6
6
3
8
3
8

