Waar een kleine school groot in kan zijn!

Nieuwsbrief juni / juli
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar.
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Ouders bedankt!
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Kind
Wij bedanken jou voor dit jaar,
waarin we optrokken met elkaar.
Wij gaven jou les
en leerden van jou.
We genoten van je vrolijkheid,
enthousiasme en trouw.

Kind
Dank voor de mooie herinneringen,
dank voor je glimlach.
Met jouw zorgeloosheid
zorgde jij dikwijls voor een vrolijke dag.

Kind
Wij willen je bedanken.
Je zat bij ons in de klas.
Kind, wij bedanken je,
omdat je er was.
Naar Chris Lindhout

Afscheid groep 8
Over twee weken nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Ze zijn klaar voor de volgende
stap. Het belooft een mooi afscheid te worden.
De generale uitvoering van de musical door groep
7 en 8 vindt plaats op maandag 15 juli om 10.45
uur. De opvoering is bestemd voor de leerlingen
van groep 1 t/m 6, hun (groot)ouders, mogelijk
andere familieleden en vrienden. De ouders van
de leerlingen van groep 7 en 8 krijgen een uitnodiging voor de afscheidsavond op dinsdag 16 juli.

In verband met de AVG vermelden wij niet meer
per leerling de vervolgschool en het niveau van
de leerlingen. Hieronder de gegevens die wij wel
mogen verstrekken.

vanging is al geregeld: Juf Martine Bode zal tijdens het zwangerschapsverlof van juf Manuelle
bij ons op school werken.

Vervolgscholen:

Driestar College
Het Schoonhovens
College
De Passie
Wellantcollege
CSG Willem de
Zwijger

Niveau:

Misschien heeft u het al gemerkt: juf Rendelina is
ziek. Vanaf deze plaats wensen wij haar beterschap toe. De afgelopen weken hebben wij met
elkaar gemerkt hoeveel werk juf Rendelina ons
uit handen nam.

Korte terugblik schooljaar

VMBO Basis LWOO
VMBO Basis
VMBO Basis /
Kader
VMBO T
VMBO T / HAVO

Personeel
Donderdag 18 juli is juf Angelina haar laatste
werkdag op CBS Samuël. Na de zomervakantie
gaat juf Angelina op één van de andere TriVia
scholen werken & leren. Wij hadden juf Angelina
graag op onze school gehouden, maar vanuit haar
opleiding is nadrukkelijk aangegeven dat het voor
juf Angelina haar ontwikkeling beter is wanneer
ze volgend schooljaar één groep heeft met minimaal 15 leerlingen. Wij zijn juf Angelina dankbaar
voor haar aanwezigheid, inzet en enthousiasme
en wensen haar Gods zegen toe! We zullen haar
missen.

Natuurlijk kijk je aan het einde van het schooljaar
terug op het afgelopen jaar; dit jaar heb ik daar
iets meer tijd voor genomen dan normaal. Het
was mijn eerste jaar op CBS Samuël. Vanaf het
begin voelde ik me hartelijk welkom. Nogmaals
dank hiervoor. Het afgelopen jaar is er best veel
veranderd en aangepakt:
-

-

-

Ook juf Manuelle gaan we volgend schooljaar een
periode missen, echter met een heel andere reden: Juf Manuelle verwacht een baby! Rond de
herfstvakantie zal ze met verlof gaan. Haar ver-

-

De toiletten zijn vernieuwd.
Alle kinderen van groep 7 en 8 hebben
een eigen laptop gekregen.
De digiborden zijn vervangen.
De verwerkingsstof van rekenen, taal en
spelling wordt door de leerlingen van
groep 4 t/m 8 digitaal verwerkt met behulp van Snappet.
Voor de onderbouw zijn er ruim 200 informatieve boeken aangeschaft, deze
boeken worden gebruikt bij Topondernemers.
Vanaf volgend schooljaar starten we met
nieuwe methodes voor begrijpend lezen,
sociaal emotionele vaardigheden en burgerschap en schrijven.
We werken volgens de nieuwe AVG richtlijnen.
Er is veel aandacht besteed aan positieve
publiciteit.

Verder, niet onbelangrijk, hebben wij de leerlingen een veilige leeromgeving kunnen bieden
waarin zij zich op hun eigen niveau hebben kunnen ontwikkelen.

15 minuten gesprekken
Op dinsdag 9 juli en donderdag 11 juli staan de 15
minuten gesprekken gepland. Graag gaan we met
u in gesprek over de ontwikkeling van uw kind. U
krijgt donderdag via het Ouderportaal een uitnodiging om een gesprek te plannen. Mocht u op
geen van de voorgestelde tijden kunnen, wilt u
dan zelf via het Ouderportaal contact opnemen
met de groepsleerkracht voor het maken van een
afspraak.

Om 12:00 uur begint de zomervakantie!

Bedankt ouders!
Ook dit schooljaar hebben veel ouders zich op
een voortreffelijke manier ingezet voor de school.
We denken bijvoorbeeld aan: luizenmoeders,
versierouders, medezeggenschapsleden, ouders
die hebben gereden of allerlei dingen hebben geregeld, enz… Mede namens de collega’s wil ik alle
ouders / verzorgers heel hartelijk danken voor de
hulp van afgelopen jaar. Super!

Schoolschoonmaak
Aan het begin van het schooljaar hebben diverse
ouders zich opgegeven voor de eindschoonmaak.
Er is dit jaar geen vaste schoonmaakavond gepland, de leerkrachten zullen wanneer nodig u
zelf benaderen om de klus te klaren.

In het bijzonder wil ik Chris Mulder, Aart van der
Vlist en Anne van der Vlist hartelijk danken voor
hun trouwe inbreng in de MR en SC. Nu jullie kinderen de school verlaten, stoppen jullie ook met
de werkzaamheden van de commissies. Hartelijk
dank voor de fijne samenwerking afgelopen jaar.

Mededelingen
Terugblik
Het lokaal van groep 1, 2 en 3 wordt dinsdag 9 juli
schoongemaakt. Juf Gerda wil om 19:00 uur starten. Via een intekenlijst die wij versturen via het
Ouderportaal kunt u aangeven of u wilt helpen.

Eindfeest
Vrijdag 19 juli is het eindfeest. Dit eindfeest
wordt voorbereid door de ouders van groep 8
waarvan hun jongste kind dit jaar van school
gaat. Wat we gaan doen is nog een verrassing.
Het belooft in ieder geval erg leuk te worden. De
leerlingen hoeven deze morgen geen eten en
drinken mee te nemen, hier wordt voor gezorgd.

Enkele leerlingen van groep 7 en 8 hebben meegedaan aan de jeugdgemeenteraad.
Groep 1 t/m 6 is op schoolreis geweest.

Groep 7 en 8 zijn op kamp geweest. Het was heel
gezellig! We kunnen terugkijken op een aantal
mooie dagen.

BBQ
Op vrijdagavond 13 september wordt er net als
vorig jaar op school een BBQ georganiseerd. Nadere informatie volgt na de zomervakantie. Noteert u deze datum alvast.
Volgend schooljaar zal er geen nieuwjaarsreceptie zijn.
Studiedagen volgend schooljaar
De volgende studiedagen zijn voor volgend
schooljaar gepland:

Verhuizen
Niet alleen de leerlingen van groep 8 nemen afscheid. Deze week neemt ook Jip uit groep 6 afscheid van onze school. Zij gaat met haar ouders
en broer verhuizen naar Zeeland. Wij wensen
haar een goede tijd toe!
Zendingsgeld
Afgelopen maand is ruim €64,- opgehaald. Hartelijke dank hiervoor.

Maandag 10 februari
Woensdag 10 juni
Donderdag 2 juli
Schoolgids en jaarplanner
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt
via het Ouderportaal de schoolgids verzonden.
Daarnaast wordt ook de jaarplanner aan u uitgereikt. Op de jaarplanner staan alle activiteiten
voor het komende schooljaar vermeld. We hopen
dat deze planner bij iedereen weer een prominent plaatsje zal krijgen.

Agenda
Dinsdag 9 juli
Donderdag 11 juli
Maandag 15 juli
Dinsdag 16 juli
Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli

15 minuten gesprekken
Schoonmaakavond groep 1,2 en 3
15 minuten gesprekken
Generale repetitie 10:30 uur
Afscheidsavond groep 8
Groep 7 en 8 voeren de musical ‘Gewoon Super’ op
Derde rapport mee naar huis
Eindfeest, groep 3 t/m 7 zijn ’s middags vrij

Maandag 2 september Eerste schooldag
Vrijdag 13 september
BBQ
Maandag 16 september Informatieavond
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

