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Wat staat er o.a. in deze  
      nieuwsbrief: 
 

 Belangrijke data 

 Wist u dat? 

 Vanuit het team 
- Annulering pleinfeest 
- Laatste schooldag 
- Schoolschoonmaak 

 

 Leerlingenraad 

 Vanuit de geledingen 

 Nieuws uit de groepen 
 
 

Aanwezigheid 
MIB-er en directeur: 

MIB-er juf Lia 
Week 28: 11-12 juli 
Week 29: ZOMERVAKANTIE 

  
 

Directeur juf Anneke 
Week 28: 11 t/m 15 juli 
Week 29: ZOMERVAKANTIE 

 
Indien u vragen hebt n.a.v. 
deze nieuwsbrief of over de 
dagelijkse gang van zaken op 
school, loop dan de school 
binnen en ga in gesprek met 
de leerkracht en/of de 
directeur. 

 

BELANGRIJKE DATA 
06-07 Rapporten mee naar huis 
11-07 Luizen (her) controle 
12-07 Schoolverlatersavond 
14-07 School vakantieklaar maken 
15-07 Jaarafsluiting 
15-07 Alle kinderen ‘s middags vrij! 
16-07 t/m 28-08 Zomervakantie 
29-08 Start nieuw schooljaar 
 
 
WIST U DAT? 
- het nieuwe schoolgebouw al erg 

mooi wordt? 
- de kinderen woensdag  hun rapport 

mee hebben gekregen? 
- Danny de Jongh en Marian van der 

Werf  ervoor zorgen dat de website 
van school up-to-date blijft? 

- Rosalie (groep 2) sinds enkele 
weken een zusje heeft? 

- haar zusje Charlotte heet? 
 
VANUIT HET TEAM 
Pleinfeest 
U heeft allemaal in de mail kunnen 
lezen dat het pleinfeest wegens te 
weinig ouderhulp helaas niet door 
kan gaan. Uiteraard vinden wij dit 
erg jammer! Hopelijk kunnen er 
volgend schooljaar vele enthousiaste 
ouders helpen waardoor het 
pleinfeest een groot succes kan 
worden! De ouders die zich wel 
hadden opgegeven willen we 
nogmaals hartelijk bedanken. 
 
Laatste schooldag 
Dit schooljaar gaan we het 
schooljaar op een andere wijze dan 
gebruikelijk afsluiten. 
De sport- en spelbus van de 
gemeente is ontzettend duur 
geworden en daardoor kan het niet 
meer uit om deze te huren. 
We hebben, volgens ons, een leuk 
alternatief programma bedacht. Alle 
kinderen, die dat leuk vinden, mogen 
de laatste schooldag verkleed op 
school komen. Wat er verder gaat 
gebeuren blijft nog een verrassing. 
 
Schoolschoonmaak: 
Enkele weken geleden hebben de 
ouders van Bryan (groep 3) de 
ramen in de gehele school gewassen.  
Donderdag 1 juli hebben  overdag 
enkele moeders de gehele school 
opgeruimd.  ’s Avonds zijn er 
ongeveer 7 moeders én een aantal 
kinderen op school geweest omveel 
lokalen schoon te maken. Wij willen 

alle ouders en kinderen,  die op 
welke wijze  dan ook, hebben 
meegeholpen met het vakantieklaar 
maken van de school, heel hartelijk 
bedanken! 
 
LEERLINGENRAAD 
Maandagmiddag  11 juli zal de 
laatste leerlingenraad van dit 
schooljaar plaats vinden. We gaan 
dan het jaar evalueren. 
 
VANUIT DE GELEDINGEN 
Oudervereniging 
De oudervereniging helpt mee om 
dinsdagmiddag/-avond een leuke en 
gezellige  schoolverlatersavond te 
organiseren. 
 
Medezeggenschapsraad 
Volgende week zal er nog een 
vergaering plaatsvinden. De 
volgende punten zullen besproken 
worden. 

- Aandachtspunten vanuit 
inspectiebezoek 

- Vakantierooster ’16-‘17 
- Schooljaarverslag ’15-‘16 
- Schooljaarplan ’16-‘17 

 
 
VANUIT DE GROEPEN 
Groep 1-2 
Donderdag 7 juli gaan we met de 
bovenbouw gezelschapsspelletjes 
spelen. Als je een leuk spelletje hebt 
die je samen kan spelen mag je die 
donderdag mee naar school nemen!  
 
Onze klas wordt al steeds meer kaal 
en leeg. We zijn alles aan het 
opruimen en schoonmaken. We 
hebben nog heel veel spelletjes en 
materialen die schoongemaakt 
moeten worden. Gelukkig krijgen we 
veel hulp van de oudere kinderen op 
school. Als er nog ouders zijn die ons 
willen helpen dan horen we dat 
graag. 
Volgende week krijgen de kinderen 
van groep 2 hun plakboek mee naar 
huis. Hierin staan alle thema’s van 
dit jaar, foto’s en werkjes. Een mooi 
aandenken voor later! Bij de 
kinderen van groep 1 zijn nog veel 
bladzijden over voor in het nieuwe 
schooljaar. 
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Vervolg Groep 1-2 
 
Zijn er ouders die iets mee willen nemen naar huis om schoon te maken? Hierbij kunt u denken aan spelletjes uit de kast, duplo 
of de luizenzakken uitwassen. U kunt hiervoor contact opnemen met juf Elise of juf Janneke. 
 
  
Groep 3-4  
Volgende week is de laatste week van het schooljaar. We sluiten al veel af en nemen ook een beetje afscheid.  
 
Deze week krijgen alle kinderen het rapport mee. Volgende week krijgt iedereen van meester Ronald  ook een aandenken aan 
een mooi jaar. 
 
Woensdag 13 juli gaan we de klas opruimen en klaarmaken voor het nieuwe schooljaar.  
 
De kinderen van groep 3 en 4 willen de laatste week van het jaar graag afsluiten middels een zelfgemaakte marktkraam. We 
hebben de intentie om zelf eten te maken en te “verkopen” op school. Wij willen dit graag donderdag 14 juli doen. U ontvangt 
deze week (donderdag of vrijdag) hierover een brief met nadere toelichting, want er moeten eerst boodschappenlijsten gemaakt 
worden en er moet getimmerd worden   
 
Vrijdag  15 juli is dan echt de laatste dag van dit schooljaar. We gaan die dag feestelijk afsluiten. Het is leuk als de kinderen die 
dag verkleed in de klas komen.  
 
 
Groep 6, 7 en  8: 
Donderdag 7 juli gaan we met de bovenbouw gezelschapsspelletjes spelen. Als je een leuk spelletje hebt die je samen kan spelen 
mag je die donderdag mee naar school nemen!  
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