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Welkom

13 juli 2021

Agenda

Schooljaar 2020 - 2021

Juli
❖ 15 juli

Algemeen

❖ 19 juli
❖ 19 juli

Schooljaar 2021/2022
Nieuw gezicht
Ondanks mooie gesprekken hebben we helaas
niemand vast kunnen benoemen op onze school.
Dat hadden we graag anders gezien, maar helaas is
dit landelijk gezien een groot probleem. Daarom
hebben we gezocht naar andere oplossingen. En die
hebben we deels gevonden!
Vanaf volgend schooljaar zien we sowieso een
nieuw gezicht op school. Meester Bram een
professional in het onderwijs wordt komend
schooljaar bij ons gedetacheerd. Hij zal samen
met juf Sanne zorgdragen voor groep 6/7/8.
Wij hebben een zeer positief beeld van hem
gekregen tijdens de gesprekken. Op 22 juli
om 12.00 zal hij zich komen voorstellen bij ons
op school.
Juf Mariska en juf Meta zullen de juffen zijn in groep
1/2/3. Wie nog meer bij ons op school zal komen
werken is nog niet duidelijk. We houden u op de
hoogte.

❖
❖
❖
❖

20 juli
22 juli
22 juli
22 juli

Jarigen
Juni
❖ 12 juli
❖ 12 juli
❖ 13 juli
❖ 15 juli
❖ 15 juli
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10 jaar
7 jaar
8 jaar
12 jaar
12 jaar

❖ 29 september 2021
❖ 15 november 2021
❖ 24 februari 2022
❖ 5 april 2022
❖ 25 mei 2022
U ontvangt bij aanvang van het
schooljaar nog een jaarkalender van
ons met alle data erop.
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Firre
Dex
Stijn
Anouk
Lucas

Studiedagen

Bijlagen

1

Afscheidsfeestje
groep 8 - 16.30
Rapport 3 mee
Rapport inloopavond
18.00 – 19.00
Musical
Uitzwaaien groep 8
Spelletjesochtend
Studiemiddag

Nieuws uit groep 1/2/3
Het einde van het schooljaar komt steeds dichterbij.
De boeken uitleen is gestopt, we zijn alle boeken en
boekentassen weer aan het verzamelen.
Deze laatste schoolweken staan bij groep 1/2/3 in
het teken van de Olympische spelen.
Meerdere kinderen hebben al iets meegebracht
voor op de thematafel, super leuk!
We hebben ook allemaal een eigen vlag voor een
nieuw land ontworpen.
Wat een creativiteit!

Nieuws uit groep 4/5/6
De laatste loodjes wegen het zwaarst zegt men.
Toch laten de kinderen van groep 4/5/6 tot nu toe
zien dat ze graag en hard willen werken. Het
schoolkamp met groep 5/6/7/8 was zeer geslaagd
ook al was het anders dan vorige jaren. Alles is een
beetje anders gelopen. We hebben zogezegd een
vreemd jaar achter de rug. Ondanks dat zijn we trots
op alle kinderen.
In deze laatste weken nemen we samen afscheid van
groep 8 en van juf Nynke en juf Anne. We zullen ze
missen. We zijn heel benieuwd naar de musical die
groep 7 en 8 hebben ingeoefend. Ook staat er nog
een spelletjesochtend op het programma. En in de
tussentijd zijn we gewoon hard aan het werk. We
wensen iedereen alvast een hele fijne vakantie toe.

Nieuws uit groep 7/8
Op donderdag 15 juli wordt voor groep 8 een klein
afscheidsfeestje georganiseerd. Alle kinderen van
groep 8 worden om 16:30 uur op school verwacht.
De leerkrachten organiseren dan een leuke
activiteit. Aansluitend wordt er voor groep 8 en de
aanwezige leerkrachten een BBQ georganiseerd.
Op dinsdag 20 juli wordt de
(afscheids)musical Mindvakantie voor groep 7/8
gehouden. In de ochtend wordt deze opgevoerd
voor de kinderen van school, 's avonds voor de
ouders van groep 7/8. Na de avonduitvoering gaan
de kinderen en ouders van groep 7 naar huis en
wordt er afscheid genomen van groep 8. Op
22 juli zwaaien we met de hele school groep 8 uit.
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Overige zaken
Wereldfeesten
Wilt u meer weten over de feesten die gehouden
worden? Klik dan op de namen van de feesten en u
wordt doorgelinkt.
Juli
19 tot 23 juli
Eid al-Adha
Augustus
10 augustus
Al Hidzjra
15 augustus
Maria Hemelvaart
22 augustus
Raksha Bandhan

Beste ouders en lezer van deze nieuwsbrief,
Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Een bijzonder schooljaar kunnen we wel stellen.
We wensen u allemaal alvast een fijne
zomervakantie toe!
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