Waar een kleine school groot in kan zijn!

Nieuwsbrief juli
Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. Een zeer bijzonder jaar.
In deze nieuwsbrief:
Afscheid groep 8
Afscheid juf Liesbeth
Bedankt ouders
Mededelingen
Mededelingen:
-

Afscheid groep 8
Laptops

Agenda

Afscheid groep 8
De Here zegent jou
en beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht
over je leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede
aan je geven.

Volgende week nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. We zijn blij en dankbaar dat
we na zo’n bijzonder jaar op een “normale” manier afscheid kunnen nemen van de leerlingen
van groep 8 en van Remco uit groep 7. Dit verdienen ze!
De generale uitvoering van de musical door groep 7
en 8 vindt plaats op maandag 13 juli om 10.45 uur.
De opvoering is alleen bestemd voor de leerlingen
van groep 1 t/m 6.
De afscheidsavond is dinsdag 14 juli. Inhoudelijke
informatie over de afscheidsavond is met de betrokken ouders gedeeld. Het belooft een mooie
avond te worden!

De leerlingen van groep 7/8 zijn dinsdag een uur
eerder uit. Woensdagmorgen wordt groep 7 om
9:30 uur op school verwacht.
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.
Vervolgscholen leerlingen groep 8

Driestar College
Het Schoonhovens
College
Willem de Zwijger

Niveau vervolgonderwijs leerlingen groep 8

spelen

zijn de Olympische Spelen. Totaal zullen de leerlingen in
groepjes 8 spellen spelen. Net
als bij de Olympische Spelen
gaat het om het meedoen en
niet om het winnen.

Prijsuitreiking

Natuurlijk krijgt juf Liesbeth
wel een prijs. Zij zal om 11:30
uur een grote beker krijgen.
Deze beker hebben de leerlingen van groep 1 / 3 voor
haar gemaakt. Namens de
school krijgt de juf een cadeau.
Om 12:00 uur is het feest
voorbij.

VMBO K
VMBO K / TL
VMBO TL /HAVO
HAVO

Remco neemt ook afscheid van onze school. De
mogelijkheid deed zich voor dat hij een jaar eerder dan verwacht kan starten op de vervolgschool
die hij en zijn ouders in gedachten hadden.
Wij wensen de leerlingen die de school verlaten
een goed afscheid en boven alles Gods zegen toe.

Afscheid juf Liesbeth
Komende vrijdag staat het afscheid van juf Liesbeth gepland. Het thema sluit goed aan bij onze
gymleerkracht: De Olympische Spelen. Het belooft, zeker voor juf Liesbeth, een onvergetelijke
dag te worden.
Het is jammer dat de ouders niet mee kunnen
genieten van dit feest, daarom delen wij hieronder de globale dagindeling.
Ontvangt

Juf Liesbeth wordt rond 8:15
uur bij Huib uit groep 8 verwacht. Vandaar vertrekt ze
met een vrachtwagen naar
school, onderweg worden
eerst de leerlingen van groep
7/8 opgehaald.

Aankomst

We verwachten juf Liesbeth
om 8:30 uur op school. Na een
korte toespraak wordt het
Olympisch vuur aangestoken
en zal de vlag gehesen worden.
Na het hijsen van de vlag
wordt de juf toegezongen.

Olympische

Tussen 9:00 uur en 11:30 uur

Aandachtspunten:
-

De leerlingen moeten in sportkleding komen.

-

Voor de kleine pauze hoeven de leerlingen
geen eten en drinken mee te nemen.

Bedankt ouders!
Meer dan ooit is dit een schooljaar geweest waarin we het samen met de ouders hebben gedaan.
Waar er normaal allerlei hand en spandiensten
werden gedaan door de ouders, hebben jullie dit
jaar ook het onderwijskundige proces begeleid.
Nogmaals een groot compliment.

Ook hartelijk dank voor praktische inzet op welke
manier dan ook, 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!
In het bijzonder willen wij de ouders van Remco,
Thijs, Sven en Huib bedanken. Nu jullie kinderen
de school verlaten, moeten we ook afscheid van
jullie nemen. Hartelijk dank voor het vertrouwen
dat jullie in de school hebben gehad en jullie positieve inbreng.

Mededelingen
BBQ
Op vrijdagavond 25 september wordt er net als
vorig jaar op school een BBQ georganiseerd. Nadere informatie volgt na de zomervakantie. Noteert u deze datum alvast.

Eindfeest
De laatste schooldag is het eindfeest. Net als andere jaren wordt dit georganiseerd door een aantal ouders. Hier zijn wij erg blij mee. Het eindfeest
zal in de omgeving van de school plaatsvinden. De
exacte invulling houden we nog geheim.

Leesboeken
Van de opbrengst van het oud papier zijn nieuwe
leesboeken aangeschaft. Een groot deel van deze
boeken hebben de leerlingen zelf uitgezocht. We
zijn blij en dankbaar dat we door de inzet van een
aantal vaders en vrijwilligers deze boeken hebben
kunnen aanschaffen. Hartelijk dank!
Schoolgids / jaarplanner

Bruiloft juf Annelieke
Op D.V. donderdag 10 september gaat juf Annelieke trouwen met haar vriend Daan. Alle leerlingen van de school zijn uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de officiële ceremonie. Deze zal niet
in een gemeentehuis zijn, maar op een buitenlocatie gehouden worden. De leerlingen van de
huidige groep 3 t/m 6 mogen ook de kerkdienst
bijwonen. We worden verwacht om 12:00 uur.
Voor het vervoer zoeken wij rijders. Vandaag is er
een intekenlijst verstuurd.
Rondom haar bruiloft zal
juf Annelieke enkele dagen
niet aanwezig zijn op
school. De exacte dagen en
de vervanging wordt nog
met de betrokken ouders
gedeeld.

Aan het begin van het schooljaar wordt via het
Ouderportaal de schoolgids met u gedeeld. Daarnaast wordt ook de jaarplanner aan u uitgereikt.
Op de jaarplanner staan alle activiteiten voor het
komende schooljaar vermeld.
Studiedagen
Volgend schooljaar zijn er een aantal studiedagen
gepland:

Donderdag 4 februari
Maandag 7 juni
Maandag 28 juni
Zendingsgeld
De afgelopen periode is er ruim €90,- opgehaald
voor ons sponsorkind. Hartelijk dank voor de bijdrage.

Agenda
Vrijdag 10 juli
Dinsdag 14 juli
Vrijdag 18 juli
Maandag 21 juli – vrijdag 28 augustus
Maandag 31 augustus
Donderdag 10 september
Dinsdag 22 september
Vrijdag 25 september

Afscheid juf Liesbeth &
gezellige middag groep 8
Afscheidsavond groep 8
Slotdag
Leerlingen ’s middags vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag, jaaropening
Bruiloft juf Annelieke
Informatieavond
BBQ
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

