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Vooraf
Een nieuwsbrief met afscheid,
welkom en alle praktische dingen
die gewoon doorlopen bij ons op
school.
Afscheid meester Kranendonk
Wat hebben we een bijzondere en
feestelijke afscheidsdag gehad met
meester Kranendonk. Vooral de
ontvangst ’s morgens was een feest!

De meester heeft u en jullie
inmiddels bedankt voor dit warme
afscheid. Misschien leuk om nog een
keer te vermelden welke cadeaus er
namens de leerlingen en ouders
aangeboden zijn: een terrasverwarmer, een bladblazer en een
tuinslang. Daarnaast konden we een
lang gekoesterde wens van de
meester in vervulling laten gaan:
hij krijgt een helikoptervlucht
aangeboden door één van de
ouders.

Met elkaar hebben we genoten van
het cadeau van meester
Kranendonk: een leuke voorstelling
in de Essenburcht.
Ook fijn dat zoveel ouders gebruik
hebben gemaakt van de
afscheidsreceptie om de meester de
hand te drukken. In de mail die hij
naar u en jullie stuurde heeft hij al
verwoord dat hij een geweldige dag
heeft gehad.
Welkom
In deze
nieuwsbrief
willen we
nogmaals
vermelden dat
meester
(Duran) Vonck
de periode tot aan de
zomervakantie bij ons interimdirecteur zal zijn. Op
maandagmorgen en op donderdag is
hij bij ons op school.
Nieuw bestuurslid
In de afgelopen periode is er een
nieuw bestuurslid vanuit
Kootwijkerbroek benoemd:
Arjan van de Kamp (vader van
Thamar en Loïs) zal zich vanaf nu
inzetten als algemeen bestuurslid en
hiermee, naast Jeanet van Kruistum,
onze school vertegenwoordigen in
het bestuur van onze drie scholen.
Hier zijn we blij mee en we wensen
hem veel succes en wijsheid toe.

Nieuwe ouder voor de MR
Bij de afgelopen spreekavonden
konden alle ouders stemmen voor
een nieuwe MR-ouder.
Teuni Morren is gekozen en zal
Mathilde Vos vervangen.
Ze zal samen met Barry Budding en
Wim van den Brink de
oudergeleding van de MR vormen.
We wensen Teuni veel succes!
Welkom nieuwe leerlingen
In groep 1 hebben we weer twee
nieuwe leerlingen mogen
verwelkomen: Faya en Noa Dekker.
Een fijne tijd toegewenst bij ons op
school!
Eindtoets groep 8
Wanneer de volgende nieuwsbrief
verschijnt zit de Eindtoets er al op.
In deze nieuwsbrief willen we de
leerlingen van groep 8 nogmaals
heel veel succes toewensen met het
maken van de toets op 17, 18 en 19
april!
Theoretisch verkeersexamen
Vandaag hebben de leerlingen uit
groep 7 het theoretisch
verkeersexamen gemaakt. We zijn
blij dat alle leerlingen dit keer in één
keer geslaagd zijn! Fantastisch.
Van harte gefeliciteerd!
Binnenkort mogen ze hun
vaardigheden in het verkeer ook nog
in een praktijkexamen laten zien.
Voetbaltoernooi
Volgende week vrijdag is het
voetbaltoernooi dat georganiseerd
wordt door VV Stroe. U heeft er als
ouders al informatie over

ontvangen. In de vorige nieuwsbrief
stond het ook al genoteerd; de deur
van het Boshoekje staat deze
morgen op tijd open, zodat u uw
zoon/dochter ook op tijd bij het
voetbalveld kunt brengen.
Het is natuurlijk erg gezellig als er
ook (groot) ouders en
belangstellenden zijn om de teams
aan te moedigen. Welkom!
Schoolfruit
Donderdag 19 april is er voor het
laatst schoolfruit. In de afgelopen
maanden hebben de leerlingen
diverse soorten fruit geproefd.
Vanaf 23 april mag uw kind alle
dagen weer zelf een tussendoortje
meenemen. Blijft u (met name op
woensdag) denken aan een gezonde
variant?
Koningsspelen
Op 20 april zijn de Koningsspelen.
Ook dit jaar is de oudercommissie al
weer druk aan de slag. Met de
Koningsspelen ontbijten we met z’n
allen op school. Wilt u uw kind(eren)
een bord en bestek meegeven?
Op deze vrijdag gaan we alleen de
ochtend naar school. Groep 5 t/m 8
heeft dus een vrije middag.
Verdere informatie en tijden volgen
nog.

Agenda
13 april

Voetbaltoernooi

16 april

Gebedskring

17, 18,
19 april

Groep 8 Eindtoets

19 april

Laatste keer schoolfruit

20 april

Koningsspelen

21 april

Oud papier

27 april

Koningsdag (ll. vrij)

30 april11 mei

Meivakantie

10 mei

Hemelvaartsdag

19 mei

Gebedskring

Verjaardagskalender
April
Naam
6
7
7
8
10
11
12
16
16
17
21

Emma Hazeleger
Marith Hazeleger
Maria van de Pol
Vera Mostert
Nienke Top
Rob Baumann
Ryan ter Haar
Tom Moerman
Dyline Threels
Janieke de Jong
Reem Maksouma

Groep
2
4
1/2
5a
2
6
4
1
2
7
2

