
 

 

28 mei 2009  

Afbouwperiode                                                                

We zijn met de laatste weken bezig op school. Er 

moet nog heel wat gedaan worden, voordat we 

aan een welverdiende zomervakantie toe zijn. 

Voordat het zover is zijn er ook nog heel wat 

activiteiten, zoals kamp groep 8, schoolreisjes, 

schoolfeestdag, toetsweken, vrijwillige 

contactavond, schoonmaakavond en de 

afscheidsavond van groep 8. Gezellig en druk. 

Onderhoud.                                                                     

Al enkele avonden zijn ouders bezig om de 

speeltoestellen de bankjes van een nieuw verf – en 

laklaagje te voorzien. Het ziet er straks dan weer 

fleurig en netjes uit. Een woord van dank voor de 

ouders die hieraan mee werken.  

Schoolreisjes.                                                                

Op 23 juni gaan de groepen 1 t/m 6 op 

schoolreisje.                                                               

Groep 1/2 gaan naar de Bengeltjesdorp in Hengelo. 

Groep 3/4 naar verkeerspark Assen en groep  5/6 

naar Dolfinarium in Harderwijk. Over de juiste 

vertrek- en aankomsttijden ontvangen de ouders 

na de Pinksteren een briefje van de leerkrachten. 

Ook staat hierop vermeld wat de kinderen mee  

moeten nemen. Groep 7 gaat ook dit jaar weer 

met de trein naar Den Haag op 12 juni. Ook 

hiervoor krijgen de ouders t.z.t. meer informatie 

van meester John en juf Saskia. 

Groepsindeling.                                                           

Het komende cursusjaar gaan we op 17 augustus 

starten volgens onderstaand schema:  

Groep 1: juf Sylvia ( ma., di en woe)                          

en juf Anja. ( woe.,do.,vrij)                                                           

Groep 2: Juf Jenny ( ma di. ochtend) )                      

en juf Marieke ( di. middag, woe.,do., vrij.)                             

Groep 3: Juf José ( ma.,di.,woe.)                               

en juf Saskia (do.,vrij.)                                                                   

 

 

 

 

 

 

Groep 4: Juf Wies ( ma.,di.,woe.)                              

en juf Irma (do.,vrij.)                                                                  

Groep 5: meester Peter ( ma.,di.woe.,vrij.)             

en juf Marianne (woe.,don.)                                   

Groep 6: Juf Herma ( ma.,di.,woe) en juf Elly ( 

woe.,do.,vrij.)                                                           

Groep 7: Meester John ( ma.,di.,ochtend, woe., 

don.,vrij.) en meester Henk ( di.middag, woe.)                   

Groep 8: juf Saskia ( ma.di.) en juf Marjan.( 

woe.,do.,vrij.) 

 Juf Roos zal gedurende vijf ochtenden Sem 

Scherphof en Thiemo Nijhuis ( beide kinderen uit 

groep 3) begeleiden.  

Rond de herfstvakantie zullen er een paar 

veranderingen gaan plaats vinden. We zullen dit 

uiteraard zoveel mogelijk beperken. Juf Marieke 

gaat dan nl. met zwangerschapsverlof 

Vakantierooster.                                                 

Herfstvakantie: 19 t/m 26 oktober ( St. Maarten!!)  

Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari.   

Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 febr.                               

Pasen: 2 t/m 5 april                                               

Meivakantie: 30 april t/m 7 mei.                        

Hemelvaart: 13 en 14 mei                               

Pinksteren : 24 mei.                                          

Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus. 

 Studiedagen.                                                                        

We zijn druk bezig in deze periode om allerlei 

afspraken te maken over studie dagen / - 

middagen. Deze zijn nog niet allemaal bekend. Wel 

weten we dat woensdag 16 september een 

studiedag is ingepland op verenigingsniveau. De 

andere zullen t.z.t. worden doorgegeven.                                                  

Veldtocht.                                                               

Misschien herinnert u zich nog de cultuurweek in 

februari. Een prachtige week met allerlei culturele 

activiteiten. Afgelopen dinsdagmiddag is een 

aantal kinderen van diverse scholen op bezoek 

geweest bij wethouder de Putter in het  
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gemeentehuis. Jarno Seppenwoolde ( groep 8) en 

Anne-Jet de Hoop ( groep 7) hebben onze school 

daarin vertegenwoordigd. Anne-Jet heeft een kort 

verhaaltje daarover geschreven ( ook namens 

Jarno): 

We gingen dinsdagmiddag naar het gemeentehuis 

voor de Veldtocht want we waren uitgekozen om 

met wethouder de Putter te praten samen met 

leerlingen van de andere 5 scholen van onze 

vereniging. We hebben hem verteld wat we 

geleerd hadden over kunst en cultuur en wat we er 

zelf van hebben gevonden. Het was erg gezellig en 

hij kreeg twee schilderijen. Eén van Mondriaan en 

één van Van Gogh. ( geen echte natuurlijk, gewoon 

geschilderd) namens de scholen die hebben 

meegedaan. Deze hangen nu in de kamer van de 

wethouder.  

Parkeerleed.                                                                      

Bij het parkeren bij de ingang van de kleuters gaat 

het niet zoals het moet. We hebben al diverse 

klachten gekregen van buurtbewoners. Het blijkt 

dat ouders hun auto parkeren voor de garage-

deuren van de Adm. De Ruyterweg.  Dit is niet de 

bedoeling!!! Op deze manier blokkeert u de uitrit ! 

De mensen kunnen dan niet met hun auto hun 

garages uit. Let u hier aub op. Het is heel vervelend 

voor betreffende personen. Er is regelmatig al 

controle op het parkeergedrag rondom school 

door de politie. Het blijft niet bij waarschuwingen 

als er  overtredingen worden geconstateerd. 

Verkeersouders.                                                                            

Enkele weken geleden is er een oproep geplaatst 

door de verkeersouders. Jolanda Slettenhaar stelt 

haar functie beschikbaar. Hebt u interesse om deze 

vacature op te vullen en samen met Yvonne 

Veneman deze taak op u te nemen, meldt u zich 

hiervoor dan op school of bij Yvonne ( 577941).                                                                               

Gebedsgroep.                                                                      

Ook een herhaalde oproep. Het zou goed zijn om 

ook hierover nog eens na te denken. Hardop 

bidden is echt geen voorwaarde om hieraan deel 

te nemen. Uw aanwezigheid is al voldoende. Annet 

Waalderink is de coördinatrice. ( 573254) 

 

 Belangrijke data:                                                               

1 juni: Pinkstermaandag allemaal vrij                           

2 juni: gebedsgroep 13.30 uur                                        

12 juni: schoolreis groep 7                                          

19 juni: schoolfeestdag                                                     

22 juni: vrijwillige contactavond                                                 

23 juni: schoolreis groep 1t/m 6                                      

25 juni: schoonmaakavond!!!     

 

 


