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Beste ouders/verzorgers,

Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, nog maar 1 week en dan is het schooljaar

weer voorbij. Wat zijn we als team trots op de kinderen op wat ze dit jaar weer hebben geleerd,

hoe ze hebben gewerkt en op wie ze zijn met hun mooie persoonlijkheden.

De komende week gaan we natuurlijk niet stilzitten, maar hebben we ook nog leuke activiteiten

zoals musical groep 8, het slotfeest. Ook nemen we eind dit schooljaar afscheid van juf Nelleke, we

zullen haar missen met al haar werkervaring en wensen haar veel plezier in de toekomst.We zullen

het deze week ook rustiger aan doen, vanwege het warme weer. Daarbij passen we de activiteiten

aan.

Data op een rij:

- 5 t/m 14 juli: facultatieve ouder-kindgesprekken

- Maandag 18 juli: doorschuifuurtje, de kinderen maken

kennis met hun nieuwe groep

- Woensdag 20 juli: afscheid en musical groep 8

- Donderdag 21 juli: slotfeest

- Vrijdag 22 juli: laatste schooldag, alle kinderen om 12 uur vrij

- Maandag 5 september: start schooljaar 2022-2023

- Donderdag 8 september: 15.00 uur, informeel

ontmoetingsmoment

- Woensdag 21 september: Prismadag, alle kinderen vrij

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Slotfeest:

Op donderdag 21 juli houden wij ons jaarlijkse slotfeest met de groepen 1 t/m 7.

Dit schooljaar zal het feest in het teken staan van een vossenjacht. Veel kinderen van groep 8

komen hierbij helpen.

Het feest start tussen de middag met een gezamenlijke lunch, de kinderen hoeven hier zelf niets

voor mee te nemen. Daarna hebben we met elkaar een gezellig middag en sluiten we om 15.00 uur

gezamenlijk af op het plein.

Musical en afscheid groep 8:

Woensdag 20 juli staat in het teken van het afscheid van groep 8.

In de ochtend zullen zij de generale repetitie houden voor de andere groepen van de musical

“Herrie op het eiland”, s middags gaan ze eten en bowlen met het team en in de avond zullen zij

de musical opvoeren voor de ouder/verzorgers.

Voorstellen gezinscoach Nora:

In de bijlage treft u een informatiebrief over de samenwerking die we volgend schooljaar aangaan

met gezinscoach Nora. Wie zij is en wat zij doet staat in deze brief uitgelegd. U kunt vrijblijvend

een keertje kennis met haar maken en in gesprek gaan onder het genot van een kopje koffie of

thee. Je kunt alvast een kijkje nemen op haar website: www.gezinscoachnora.nl

Afscheid juf Nelleke:

Vandaag was het afscheid van juf Nelleke. Ze werd om 09.00 uur thuis opgehaald door Sabriene en

op school stond er een erehaag van kinderen klaar. Daarna is ze in alle klassen geweest, waar de

kinderen iets voor haar hebben gedaan. We hebben de ochtend afgesloten met een weeksluiting die

in het teken stond van het afscheid van Nelleke.

MR, AC en vrijwilligers:

De MR-vergaderingen zijn dit schooljaar zowel digitaal als fysiek doorgegaan. Hierbij wil het team

de MR bedanken voor hun inzet, betrokkenheid en meedenken afgelopen schooljaar. Bram Bruijnes,

Mariette de Klerk, Jobine Glerum en Nelleke de Waele nemen na vele jaren afscheid van de MR.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”

http://www.gezinscoachnora.nl
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Zitting MR 2022-2023:

Oudergeleding: Renate van den Berg, Wendy van der Sande, Natasja Reebergen

Personeelsgeleding: Sacha van Waegeningh, Krista Rap, Sylvia Lopez

Ondanks beperkingen door corona stonden de AC en andere vrijwilligers altijd paraat om het team

en de kinderen te helpen en hebben zij op de achtergrond en/of op school weer alle hulp verleend

die we hard nodig hadden. Hartelijk bedankt hiervoor!

Informeel ontmoetingsmoment:

Via deze nieuwsbrief willen wij u alvast uitnodigen op het informele ontmoetingsmoment in de

eerste schoolweek van het schooljaar 2022-2023. Dit zal plaatsvinden op donderdag 8 september

van 15.00-16.30 uur onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens dit moment stellen wij de leden van de MR en AC aan u voor, is er ruimte om elkaar te

ontmoeten en kunt u kennismaken met gezinscoach Nora. Ook zullen we kort vertellen wat onze

speerpunten zijn voor het nieuwe schooljaar. We hopen jullie allemaal te zien. Noteer alvast in de

agenda: 8 september 15.00 uur!

Welkom bij ons op school:

Vervana, Ivan en Selma in de onderbouw.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag. Voor nu

alvast een hele mooie zomervakantie, geniet ervan! We zien de kinderen graag op maandag 5

september weer terug.

Met vriendelijke groet,

Sabriene Hendrikse

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”


