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Vooraf
Hierbij ontvangt u de laatste
nieuwsbrief van dit schooljaar! We
zijn weer een schooljaar aan het
afronden. De klassen worden
opgeruimd en de laatste schriften
en werkboekjes gaan mee naar huis.
We sluiten vrijdag het jaar af met
onze sing-out. We zingen elkaar dan
ook de zegen van onze hemelse God
en Vader toe. Deze zegen willen we
alle betrokkenen meegeven. Dit
schooljaar uit, en daarna een
vakantie van zes weken in.
Sing- Out
We hopen dat u samen met ons
het schooljaar komt afsluiten met
onze jaarlijkse Sing-Out!
Deze begint a.s. vrijdag (19 juli)
om 11.00 uur op het grote plein.
U (en andere belangstellenden)
zijn van harte uitgenodigd!

Personeel
In de vorige nieuwsbrief heeft u de
naam van juf Jeannette niet gelezen.
Zij heeft vanaf januari juf Marina
vervangen. Toen juf Marina weer
meer ging werken ging juf Jeannette
minder werken. Aan het einde van
het jaar was ze er nog 2 ochtenden.
We bedanken haar heel hartelijk
voor alles wat ze heeft gedaan! We
nemen geen afscheid van juf
Jeannette, omdat ze heeft
aangegeven dat ze nog graag wil
blijven invallen. Daar zijn we blij
mee!

Ook willen we juf Anja en meester
Hans heel hartelijk bedanken voor
de dagen die ze konden invallen. Het
was erg fijn dat ze ons zo vaak
konden helpen.
Als laatste een berichtje over de
situatie van Willem-Jan (man van juf
Irma). Twee weken terug heeft hij 2
heftige insulten gehad en is
daarvoor opgenomen geweest in
het UMC in Utrecht. Om de oorzaak
te achterhalen van de insulten zijn
er MRI-scans gemaakt. Hierop is te
zien dat naar alle waarschijnlijkheid
het tumorweefsel in zijn hoofd
opnieuw actief is. Ook zit er een
grote plek met oedeem (vocht) in
zijn hersenen.
Helaas kregen we ook de boodschap
dat er geen medicatie of
behandeling meer mogelijk is. Dat is
een verdrietig bericht, maar we
kijken vooral dankbaar terug op de
keren dat er nog wel mogelijkheden
waren.
Hoe het verloop zal zijn, daar is nog
geen uitspraak overgedaan.
We hopen als gezin dan ook om een
fijne zomervakantie te hebben.
Uiteindelijk mogen we zeker weten
dat hoe de toekomst ook zal zijn,
God ons leidt op de juiste weg.
lieve groet, juf Irma
Geboren
Op 17 juli hebben Thamar (4/5) en
Loïs (3b) een zusje gekregen: Jade.
We willen Thamar, Loïs, Arjan en
Eline van de Kamp hartelijk
feliciteren met dit wonder van God.

Musical groep 8
Wat was het weer een geweldige
avond vorige week dinsdag.
De musical ‘Betoeterd’ werd door
alle leerlingen van groep 8 met
enthousiasme opgevoerd. Wat
fantastisch om te zien hoe hard de
leerlingen hebben geoefend om de
musical uitstekend op te voeren.
Complimenten!

Het was ook bijzonder om te zien
dat er zoveel publiek kwam kijken.
We kunnen wel zeggen dat bijna alle
kaartjes uitverkocht waren!
De moeders die hebben geholpen
om de musical tot een succes te
maken willen we in het bijzonder
bedanken! Ook de collega’s
verdienen een compliment,
geweldig wat jullie hebben
neergezet met de kinderen.
Tim moest noodgedwongen de
musical kijken vanuit de zaal.
Maandagavond (8 juli) is hij
geopereerd, zijn blinde darm werd
verwijderd. Hij kon jammer genoeg
niet meespelen, maar hij was er ‘s
avonds wel bij en bij het laatste lied
zong hij zelfs mee!
Afscheid groep 8
Dinsdagavond hebben we afscheid
genomen van de leerlingen uit groep
8. Het was een mooie avond. Aan
het einde hebben we de kinderen
letterlijk de school ‘uitgegooid’.
Als cadeau hebben we een prachtige
betonnen bank gekregen!

Vossenjacht
Vanmiddag 18 juli was de
vossenjacht voor groep 3 t/m 7.
De leerlingen van groep 8 hebben
zich in de nieuwbouw verspreid en
de kinderen gingen hen in groepjes
opzoeken.
Na de zomervakantie vertrekken de
leerlingen naar het
JFC en De Meerwaarde. (VO)
We wensen deze leerlingen Gods
zegen in alles wat ze tegen zullen
komen op hun verdere levensweg.
Het gaat dit om de volgende
leerlingen:
Demi Bijlsma
Jasmin v Essen
Berry Groenevelt
Corné v
Middendorp
Janissa Soetendaal
Lisanne Baas
Kevin v.d. Bosch
Bart v.d.Brink
Denise Brunekreef
Ticho Dekker
Janieke de Jong
Bart Krikke
Elsa Lagerweij
Bente Mastenbroek
Ingrid v.d. Top
Noa Verhoef
Charissa Verhoef

Sven v Brummelen
Jeffrey Geurtsen
Gerwin v.d. Krol
Luka Postema
Lisanne Ansink
Steffan v.d. Bor
Anna Bouwman
Davita v.d. Brink
Julia de Bruyne
Tim Dekker
Corné Jansen
Sarah v Kooten
Jasmine v.d. Krol
Henk v Kruistum
Ilse Luttikhuisen
Jessica Morren

Nieuwe leerling
Na de zomervakantie komt Evy v.d.
Brink bij ons op school. Ze komt in
groep 7 bij juf Emmalieke. Evy is de
grote zus van Marilyn (1/2a). Veel
plezier bij ons op school.

Bedankt!
Alle moeders en vaders die ons het
afgelopen jaar hebben geholpen
willen we hartelijk bedanken!
Zonder uw hulp en inzet zouden we
niet kunnen doen wat we doen op
onze school. Uw inzet wordt
gewaardeerd, we zijn er heel blij
mee!
Uitslag enquête tropenrooster.
Een paar weken geleden heeft u een
enquête over het tropenrooster
ingevuld. Hartelijk dank hiervoor.

Zij is vorige week met meerderheid
van stemmen gekozen. Veel plezier
toegewenst bij de werkzaamheden
in de oudercommissie.
We bedanken hierbij ook de andere
2 kandidaten voor hun enthousiaste
bereidheid!
We nemen aan het einde van dit
schooljaar afscheid van Jolanda van
Kooten die zich jaren heeft ingezet
als oudercommissielid. Bedankt voor
al je trouwe en enthousiaste hulp!
Eerste schoolweek
De eerste maandag na de vakantie is
voor veel leerlingen spannend. Een
nieuwe juf of meester, een nieuw
lokaal… Dat is even wennen.
De kinderen van groep 1 en 2
worden door hun ouders altijd
binnen gebracht.
U mag, ook als ouders van oudere
kinderen, de eerste dag best even
mee naar binnen lopen met uw
kind! De eerste schooldag zal de
deur om 8.30 uur open zijn.

Agenda

Zoals u in bovenstaande grafiek kunt
zien is er positief op gereageerd.
Ruim driekwart van u vindt een
tropenrooster een goed idee. Voor
nu is dit niet meer nodig ;), maar we
kunnen de conclusie trekken dat we
bij verwachting van langdurige
tropische temperaturen eventueel
vaker een tropenrooster in kunnen
zetten. We zullen nog verder
nadenken over de voorwaarden om
zo’n rooster in te zetten en alle
praktische dingen daaromheen.
U heeft ook veel opmerkingen/tips
gegeven. Hartelijk dank hiervoor!
Deze opmerkingen/tips nemen we
mee in de verdere uitwerking.
Oudercommissie
We zijn blij dat we een nieuw
oudercommissielid mogen
verwelkomen: Willeke Threels!

18 juli

Vossenjacht

19 juli

Sing-Out

19 juli

Gr. 5-8 ‘s middags vrij

22 juli

Zomervakantie

2 sept

Eerste schooldag

Verjaardagskalender
juli
17
18
19
19
19
21
21
22
22
26
28
29
31

Naam

Groep

Jolein Hazeleger
Esmee v.d Brink
Elize v.d Loenhorst
Elise Soetendaal
Olivier Valeijn
Demi Bijlsma
Vera van Haren
Jasmine v.d. Krol
Juf Annelies
Abby Hotz
Ruben v.d. Brink
Daphe de Vries
Thomas Veldhuizen

7/8
1/2b
7/8b
3b
1/2b
7/8b
1/2a
8a
3b
6a
7a
6a

