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Vanuit de directie 

Nog maar drie weken en de zomervakantie staat 

voor de deur. Weken waarin nog een hoop staat te 

gebeuren. Achter de schermen wordt er al hard 

gewerkt aan alle voorbereidingen voor het volgen-

de schooljaar. Daarover kunt u verderop in deze 

nieuwsbrief ook meer lezen. Na deze nieuwsbrief 

kunt u nog één nieuwsbrief verwachten dit school-

jaar. 

Uit de bouwen 

Onderbouw:  

Donderdag 11 juli gaan wij op schoolreisje! We 

gaan naar de Julianatoren. De kinderen zijn rond 17 

uur weer terug op school (denk eraan om zelf het 

busje af te melden). 

Middenbouw:  

De groep van meester Matthijs gaat in de laatste 

weken nog een keertje vissen. In de groep van juf 

Hester en juf Inanda wordt er goed nagedacht over 

de ‘vraag van de week’. Iedere woensdag krijgen de 

kinderen een hint en op donderdag volgt er dan 

een korte les met leuke weetjes. Een aantal kin-

deren uit de groep van juf Marike mogen binnen-

kort afzwemmen, super! 

Bovenbouw:  

De groepen 7 en 8 hebben een leuk kamp gehad 

waar ze met plezier aan terug kunnen denken.  

Op woensdag 17 juli om 14.15 uur staat het af-

scheid van de groepen 8 gepland. De ouders van 

deze leerlingen hebben hier een uitnodiging voor 

ontvangen. De leerlingen uit de groepen 8 zijn ver-

volgens de donderdag en de vrijdag al vrij. 

 

Informatie personeel 

Afgelopen week is Manet Verwey officieel begon-

nen als interim directeur. Zij vervangt Inge Olivier 

tijdens haar zwangerschapsverlof.  

Juf Jorien is na een korte periode thuis weer opge-

nomen voor een nieuwe serie chemokuren. De ve-

le kaartjes, tekeningen en cadeautjes van de kin-

deren doen haar heel goed en hier wil ze iedereen 

dan ook graag voor bedanken.  

Belangrijke data  

1 juli H en I vrij 

2 juli G en F vrij 

3 juli J vrij 

4 juli 
B en C vrij+ MR verga-

dering 

5 juli Rapporten mee 

16 juli OPP ouderavond 

17 juli 
Afscheid schoolverla-

ters 

18 juli Doorschuifochtend 

19 juli 
Zomervakantie. Leer-

lingen 12.00 vrij 
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OPP-gesprekken 

Binnenkort worden voor alle leerlingen weer een 

OPP-gesprek gepland. Hiervoor wordt u door de 

leerkracht van uw kind uitgenodigd. Dit kan na 

schooltijd een keer of op dinsdagavond 16 juli. On-

geveer een kwartiertje van te voren kunt u het 

OPP inlezen bij de klas van uw kind.  

Rapporten 

Vrijdag 5 juli krijgen alle kinderen het rapport mee. 

Wanneer u deze goed gelezen heeft is het weer de 

bedoeling dat de map mee terug naar school gaat. 

Wisselochtend 

Op donderdag 18 juli staat de jaarlijkse wisseloch-

tend gepland. Op deze ochtend gaan alle leer-

lingen een half uurtje in hun nieuwe klas kijken. De 

schooltijden zijn deze dag gewoon als altijd. Op 

deze manier kunnen de kinderen alvast kennisma-

ken met hun nieuwe leerkracht en nieuwe klasge-

noten. 

Nieuwe indeling 

We kunnen ons goed voorstellen dat iedereen be-

nieuwd is naar de klassenindeling voor volgend 

schooljaar en bij welke juf of meester uw kind is 

ingedeeld. Op dinsdag 16 juli krijgen de kinderen 

de laatste schoolkrant van dit jaar mee met daarin 

ook de nieuwe groepsindeling. 

Nieuwbouw 

De nieuwbouw vordert goed. Zoals het er nu uit-

ziet zullen we rond de aankomende kerstvakantie 

gaan verhuizen.  Na de zomervakantie proberen 

we een keer met de kinderen te gaan kijken op de 

nieuwe locatie. Mogelijk heeft de verplaatsing van 

de schoollocatie ook gevolgen voor het vervoer 

van uw kind omdat u dan bijvoorbeeld geen ge-

bruik meer van het vervoer hoeft te maken of juist 

wel. Het is goed om hier alvast over na te denken 

zodat het tegen die tijd goed geregeld is.  
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Parro-app 

Dit schooljaar hebben we besloten om vanaf 

volgend schooljaar in alle klassen de Parro-app 

te gebruiken. Hiermee kunnen we makkelijk 

berichten uitwisselen en ook alle nieuwsbrie-

ven e.d. via deze app versturen. Wanneer u 

niet in één van de ‘pilot-klassen’ heeft gezeten 

krijgt u binnenkort een brief met de instructies 

hoe u de Parro-app kunt installeren. Wij willen 

iedereen dringend verzoeken deze goed te in 

stalleren zodat u alle informatie meekrijgt. 

Mocht dit niet lukken kom dan gerust even bin-

nenlopen zodat we er samen naar kunnen kij-

ken. 

Zomervakantie 

Op vrijdag 19 juli zijn alle leerlingen vanaf 12 

uur vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


