
Nieuwsbrief juli 2019 

Beste ouders en verzorgers, 

 

Deze week ronden we ons schooljaar samen af. Het is een mooi jaar geweest. Wij willen alle ouders  

en verzorgers wederom bedanken voor de fijne samenwerking dit schooljaar. Maar ook alle partners 

die aan onze school zijn verbonden.  

 

De kinderen hebben nog een super leuke week voor de boeg. De werkgroep laatste schoolweek heeft 

voor de middagen een gevarieerd programma gemaakt,  waarbij alle kinderen kunnen kiezen voor  

begeleide activiteiten. We gaan groep overstijgend sporten: voetbal, hockey, basketbal  

(Cruyff Court) en/of bootcamp ( Beweegtuin het Akkertje).  

Dit in samenwerking met Dynamo Jeugdwerk. 

Er is een middag gevuld met activiteiten die de kinderen hebben bedacht: “meidendingen” (zoals  

nagels lakken, topmodel tekenen, make-up en haren vlechten), FIFA toernooi met de playstation op 

het digibord, W&T activiteiten in de werkplaats of spelletjes. En er is een middag gevuld met een  

einde schooljaar quizz, akido, techniek, knutselen en levend stratego op het plein.  

De kinderen hebben keuzes gemaakt en we zorgen dat het programma duidelijk met structuur  

verloopt voor alle kinderen. En natuurlijk sluiten we ons schooljaar gezamenlijk af in de eigen groep 

met de eigen leerkracht. 

 

Woensdag gaat iedereen een kijkje nemen in de nieuwe groep. Ook alle nieuwe kinderen zijn  

welkom. In dit uurtje gaan de kinderen kennis maken met elkaar en met de nieuwe leerkracht.  

We gaan komend schooljaar weer starten met 11 groepen, ongeveer 145 kinderen. 

 

Juf Anja ( kleutergroep) gaat ons verlaten, donderdag 4 juli werkt ze haar laatste dag. Ze gaat  

genieten van haar vrije tijd. We willen juf Anja bedanken voor haar inzet op onze school en wensen 

haar heel veel plezier. We zullen haar gaan missen.  

Juf Marijke (orthopedagoge) zien we volgend schooljaar nog een dag in de twee weken op school, 

haar hoeven we nog niet helemaal te gaan missen, maar ook haar bedanken we.  

Alle schoolverlaters gaan we uitzwaaien op donderdag 4 juli. Heel veel succes allemaal! 

 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie en graag zien we elkaar week  

op maandag 19 augustus. 

Geniet ervan! 

 

 

2 juli Schooluitje 

groepen geel 

3 juli Stoeltjes 

passen  

nieuwe groep 

4 juli School 

verlaters-

avond 

5 juli Laatste 

schooldag 

7 juli t/m 16 

augustus 

Zomervakan-

tie 

Belangrijke data  

in juli 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 

 


