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Vooraf
Wat genieten we weer van de
kinderen die elke dag op school
komen. Gezellig samen, je vrienden
en je juf of meester weer
ontmoeten. Sommige kinderen
waren liever nog wat langer thuis
gebleven, je had thuis meer vrijheid.
In de groepen is veel tijd in
groepsvorming geïnvesteerd.
In deze laatste schoolweken voor de
zomervakantie wordt er nog hard
gewerkt. Er worden ook nog (Cito)
toetsen afgenomen. In juli krijgen de
kinderen hun derde rapport. Dit
rapport zal er iets anders uit komen
te zien dan anders. We zijn nog aan
het nadenken hoe we dit gaan vorm
geven. Wordt vervolgd…
Personeel
Op vrijdag 12 juni overleed Willem Jan. De man van juf Irma en de
vader van Anne-Kris en Luke. We
willen juf Irma en haar kinderen heel
veel sterkte en Gods nabijheid toe
bidden.

Juf Marian is ook weer begonnen
met RT geven aan diverse leerlingen.
Juf Erica is nog niet aan het reintegreren. Ze is al wel een paar
keer op school geweest.
Afscheid
Helaas zijn mijn laatste dagen van
mijn stageperiode, hier op deze
basisschool, aangebroken.
Aankomende dinsdag (23 juni) is
mijn laatste dag… Ik heb ontzettend
genoten en heel veel geleerd. Ik ben
blij dat ik de ruimte heb gekregen
om mijzelf te ontwikkelen. Ik heb
stage mogen lopen in groep 7/8 bij
meester Dirk en in groep 5a bij juf
Rosaly en juf Paula. Ook heb ik de
kleuters een korte tijd gym gegeven
en heb ik soms bij een andere groep
ingevallen voor een uurtje.
Ik ga de leerlingen en het team
ontzettend missen!
Groetjes,
Janine Doest (stagiaire CHE)
Wenmiddag
We geven alvast door dat op
donderdagmiddag 9 juli (en niet op
3 juli zoals in de vorige nieuwsbrief
stond) de wenmiddag gepland staat
voor de leerlingen van de
toekomstige groep 1 t/m 3.

Meester Savert is op maandag en
donderdag aan het werk in groep,
fijn dat dit goed gaat.

Overblijven
Afgelopen maandag (15 juni) heeft u
via uw kind een brief over het
overblijven gekregen. Morgen
(vrijdag 19 juni) is de laatste
inleverdag van de formulieren.

Schooltijden
We merken dat de kinderen erg veel
zin hebben om naar school te gaan.
Rond half 9 zijn er al veel kinderen
op school. Er is dan geen toezicht!
Ook mogen ze pas vanaf 8.35 uur
naar binnen.
Verder willen we u als ouders een
compliment maken. We zien dat u
als ouders op het plein staat om uw
kind(eren) op te halen. Erg fijn.
Afscheid groep 8
Even een klein berichtje uit groep 8.
Dit jaar gaat alles anders dan
normaal. En helaas voeren we dit
jaar geen musical op. Maar gelukkig
hebben we een erg leuk alternatief
en werkt groep 8 hard aan het
maken van een film. Wat zit er veel
talent in de kinderen van groep 8!
Het belooft iets heel moois te
worden, maar verder verklappen we
niets...
Eikenprocessierups
De rupsen zijn weg gehaald door
een bedrijf die hierin gespecialiseerd
is. We zijn hier erg dankbaar voor.

Schoonmaakavond/morgen
Door de Corona crisis kunnen deze
momenten niet in de huidige vorm
plaats vinden.
Als een leerkracht hulp van u bij het
schoonmaken nodig heeft hoort u
dit via Parro.

Startpunt

Agenda
22 juni

MR vergadering

23 juni

Theoretisch
verkeersexamen gr. 7

9 juli

Wenmiddag gr. 1-3

15 juli

Afscheidsavond gr. 8

week 26

Het thema van deze week is:
'Toezien op!'
Deze week gaan we verder met
de verhalen over Paulus.
Paulus wordt naar Rome
gestuurd.
Onderweg lijdt hij schipbreuk op
het eiland Malta.
Paulus weet de schipbreuk te
overleven en blijft 3 maanden op
het eiland.
Hier doet hij veel wonderen en
weet hij veel mensen te bekeren.
week 27

Het thema van deze week is: 'Een
geweldig uitzicht'
Deze week lezen we uit het
Bijbelboek Openbaring.
De discipel Johannes brengt een
tijd door op het eiland Patmos.
Hij zit hier gevangen. Tijdens zijn
gevangenschap schrijft hij alles
op wat de Here God hem laat
zien en horen.
We lezen onder andere over de
nieuwe hemel en de nieuwe
aarde.

Verjaardagskalender
juni
20
20
22
24
24
26
30
30

Noami Bosch
Sophie van Kooten
Silvan van Essen
Dianne van ‘t Foort
Juf Paula
Nooha Pater
Emma Brunekreef
Leroy van Essen

4
5
3/4
5/6
5
1/2b
1/2a
5

2
3
6
6
8
8
9
10
10

Tjeerd van Geresteijn
Senn Fraanje
Jasmijn Blankers
Daan Wernsen
Twan Spelt
Juf Keegstra
Geralde v. Middendorp
Imke Hisman
Daphne Vos

8
1/2b
7/8
6
3/4
3
5/6
3/4

