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 Hemelvaart en Pinksteren 

Geest van hierboven, leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse Vrede, deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen van grote dingen, 

als wij ontvangen al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, 

als wij herboren Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

Liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze Koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

Gezang 477 uit Liedboek voor Kerken 

 

 Inloop Alles-in-1 

De laatste inloop van dit schooljaar zit er op. Wat was het 

weer lekker druk. Fijn dat er zoveel belangstellenden zijn om 

te komen kijken! Volgend jaar gaan we gewoon door met 

deze momenten. De data komen in de kalender te staan. 

 

   Opening Klimkuil 

Vrijdag was het zover! De opening van…. de Klimkuil! Daan 

Deurnink uit groep 6 heeft de naam bedacht en daar hebben 

we hem voor beloond. Hij mocht vrijdag ook het bord 

onthullen. We hebben al heerlijk gespeeld in de mooie 

speeltuin. Klik hier om de beelden te bekijken. 

 Anti-pestdag 

Vandaag zaten we met elkaar in de hal in het kader van de 

anti-pestdag. De hele school was blauw gekleurd! We 

luisterden en keken naar een verhaal over de appels. 

Misschien dat uw kind er thuis iets over kan vertellen?  

Als verwerkingsopdracht hebben alle klassen een 

overheerlijke appelcake gemaakt.  

 

Hemelvaartsweekend 

Morgen en vrijdag zit de school dicht in verband met het 

Hemelvaartsweekend. Maandag beginnen we weer!                  

 

Screening 

De screeningsweken gaan weer beginnen vanaf 29 mei.  

De bevindingen zullen op 10 en 11 juli, tijdens de laatste 

contactavonden, met u worden gedeeld. Als Sjaloomschool 

gebruiken we de toetsgegevens vooral om te kijken wat er al 

goed gaat. Daarnaast kunnen we ook zien wat een kind nog 

moeilijk vindt. Dat doen we door de gemaakte stof te 

analyseren.  

Aan de hand van de uitkomsten van de analyse worden weer 

nieuwe groepsplannen gemaakt voor volgend schooljaar, 

zodat de nieuwe leerkracht meteen goed voorbereid aan de 

slag kan! 

 

Ouderpanel 
Op woensdag 31 mei zitten we met een groepje 

ouders/verzorgers bij elkaar om inhoudelijk te spreken over 

ons onderwijs. Wat fijn om op deze manier input te krijgen en 

te horen wat er goed gaat/beter kan. De uitnodigingen zijn 

inmiddels verstuurd. Mocht u nog niet hebben gereageerd, 

wilt u dit dan voor vrijdag 26 mei doen? Volgende schooljaar 

krijgen deze avonden weer een vervolg. De geplande data 

komen op de schoolkalender, maar ook in de nieuwsbrieven 

te staan. 

https://www.magisto.com/video/OQ8fJERXHT00Tk1iCzE?l=vsm&o=i&c=e?utm_source=magisto&utm_medium=email&utm_campaign=producer_shared_movie
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High Tea   
Vrijdag 2 juni houden we voor alle 

moeders van groep 0 t/m 4 een 

High Tea. Wat een heerlijk 

moederdagcadeau!  

We hopen dat u er, samen met uw 

kind(eren), van kan genieten. Het 

tijdstip e.d. wordt nog 

gecommuniceerd. 

Pinksteren en studiedag 

Op maandag 5 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. Tweede 

Pinksterdag. Ook de dag erna, dinsdag 6 juni zijn alle 

kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten. 

Woensdag 7 juni gaan we weer aan de slag! 

 

Koffie-ochtend 

Op vrijdag 9 juni staat een koffieochtend gepland.  

De school staat op deze morgen van 8.30 tot 9.15 uur open 

voor een lekker kopje koffie (of thee). Er is gelegenheid om 

elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom! 

 

Schoolreisjes 

Om alvast te onthouden! Op donderdag 15 juni gaan de 

groepen 0 t/m 6 op schoolreis. De tijden worden nog 

gecommuniceerd. De locaties zijn wel bekend: 

Groep 0, 1 en 2: de Morskieft  

Groep 3 en 4: Plopsaland in Coevorden 

Groep 5 en 6: Dolfinarium in Harderwijk 

 

Groep 7 gaat op vrijdag7 juli op schoolreis naar Den Haag. 

Ook daar komt nog meer informatie over.  

Nieuwe MR-leden 

Tot vandaag konden potentiële MR-leden zich opgeven. 

Helaas is er geen reactie gekomen. We zullen mensen nu 

gericht gaan benaderen om zitting te nemen in de MR.  

 

Uitslag Eindtoets IEP 

Vorige week donderdag hebben alle leerlingen van groep 8 

de uitslag van de Eindtoets meegekregen naar huis.  

De kinderen mogen enorm trots zijn op zichzelf! Het gaat er 

om dat je terecht komt op de plek waar je hoort en als kind, 

school en ouders werken we daar samen naar toe.  

 

Formatie 

Het is gelukt om het formatieplaatje voor volgend schooljaar 

rond te krijgen. In de bijlage kunt u lezen wie er volgend jaar 

voor welke groep staat.  

Extra informatie wandelvierdaagse 

Afgelopen maandag heeft u de kinderen kunnen inschrijven 

voor de wandelvierdaagse. In de bijlage kunt u meer 

informatie vinden. Op de laatste avond zal er een thema 

worden gehanteerd. Dit wordt van harte aanbevolen! 
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Herhaling vervanging juf Saskia 

In een vorige nieuwsbrief heeft u over de vervanging van  

juf Saskia kunnen lezen. Hieronder nog even een korte 

samenvatting hoe we de vervanging gaan oplossen vanaf 

maandag 12 juni. Vrijdag 9 juni is de laatste werkdag van juf 

Saskia: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag: Juf Marieke 

Op woensdag kunt u uw vragen aan juf Elly stellen en op 

vrijdag aan juf Irma. 

 

De vervanging voor de groepen is als volgt geregeld: 

Maandag staat juf José voor groep 1. Op donderdagmiddag 

en vrijdagmiddag zal juf Gerdineke lesgeven aan groep 5-6. 

 

 

Belangrijke data  

 

25 mei:  Hemelvaartsdag, alle kinderen vrij 

26 mei:  Alle kinderen vrij 

29 mei:  Weekopening 

29 mei:  Start screening 

31 mei:  Ouderpanelavond om 20.00 uur 

2 juni:  High Tea voor moeders gr 0 t/m 4 

5 juni:  Tweede Pinksterdag, alle lln vrij 

6 juni:  Studiedag leerkrachten, alle lln vrij 

8 juni:  Gebedsgroep om 13.15 uur 

9 juni:  Koffieochtend van 8.30 – 9.15 uur 

15 juni:  Schoolreisjes groep 0 t/m 6 

 

 

 

 

 

 

 

 


