
 

 

30 juni 2010 

Groepsindeling volgend schooljaar.                       

Het was weer een hele puzzel, maar we zijn er toch 

weer uitgekomen:                                                                 

Groep 0/1: juf Sylvia (ma. en di.). Woe. : om en om 

juf Anja en juf Roos. Op do. en vrij.: juf Anja.                                        

Groep 1/2: juf Marianne (ma. en di.)  en juf Jenny 

(wo., do. en vrij.)                                                               

Groep 3: juf José (ma., di. en wo.)  en juf Marieke 

(do. en vrij.)                                                                   

Groep 4: juf Wies en juf Marij (alleen op 

woensdag)                                                                       

Groep 5: meester Peter en juf Roos (wo. en 

donderdag)                                                                             

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

(wo., do. en vrij.)                                                                         

Groep 7: meester John (ma. di. en vrij.) en meester 

Henk (wo. en do.)                                                          

Groep 8: juf Saskia                                                                    

Juf Marjan gaat met zwangerschapsverlof  direct 

na de vakantie en start in januari weer. Juf Irma 

geniet ook nog van haar zwangerschaps-en  

ouderschaps-verlof en start ook weer rond de 

Kerst.  

Schoolfeestdag                                                                        

Er is een mooi programma opgesteld door de 

werkgroep. Alvast een tipje van de sluier:  de 

kinderen hoeven thuis niet te ontbijten maar 

mogen het meenemen naar school. Verder hoeven 

ze niks mee en kunt u ze weer ophalen om 13.00 

uur. Ook de groepen 1, 2, 3 en 4. Alle kinderen zijn 

om 13.00 uur vrij. We hopen op mooi weer.  

Schoonmaakdag                                                                

Op 14 juli zal er met man en macht ’s middags 

gewerkt worden om alles weer schoon te krijgen. 

Op bijgaande lijst kunt u zien dat u aan de beurt 

bent.  De groepen 1 en 2 vormen echtereen 

uitzondering op. Zij zullen die week heel veel 

spelmateriaal meegeven om thuis schoon te 

maken (samen met de kinderen) en ’s avonds 

verwachten we de ouders (van het lijstje)  vanaf 

half 7 in de lokalen van groep 1 en 2. 

 

 

 

 

Zendingsgeld.                                                                                    

Vanaf mei wordt er geld ingezameld voor Woord 

en Daad. In de folder die uw kind vandaag 

meekrijgt kunt u lezen wat zij allemaal doen.  

Geboren!!                                                                                                      

Aan onze aandacht ontsnapt maar toch willen we 

het nog vermelden in de nieuwsbrief. Op 4 mei is 

Jort geboren. Hij is het broertje van Lianne Bartels 

uit groep 6. Onze hartelijke felicitaties gaan uit 

naar de fam. Bartels.  

Hoofdluis.                                                                                

De hoofdluiscontrole is maandag 20 juni weer 

geweest. Gelukkig waren alle kinderen vrij van 

hoofdluis. We zijn blij dat de hoofdluizen onze 

school de laatste tijd niet of nauwelijks weten te 

vinden. Laten we dit zo houden. Voor Dianne 

Tempelman was dit de laatste keer dat zij als 

contactpersoon optrad. Dianne: hartelijk dank voor 

je inzet de afgelopen jaren!! Hannie Velten neemt 

de taken van Dianne over. 

Luizenbeleid.                                                                               

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 

(RIVM) heeft het hoofdluisprotocol aangepast. Als 

school wordt ons geadviseerd dit advies over te 

nemen. We nemen onderstaand advies dan ook 

over. De controles blijven wel gelijk en we blijven op 

de zelfde manier ouders informeren.                                    

Wat gaat er dan veranderen?                                                      

Het advies om kleiding, beddengoed, verkleed-

kleren, etc. luizenvrij te maken of luchtdicht te 

verpakken komt te vervallen. Ook vervalt het advies 

om luizencapes te gebruiken. Want uit onderzoek is 

gebleken dat luizen uitsluitend zich verspreiden 

door haar-haar contact. Omdat luizen nauwelijks 

kunnen overleven zonder contact met een mens is 

besmettingskans via kleding of beddengoed te 

verwaarlozen. De nadruk ligt nu volkomen op de 

besmette persoon en zijn of haar familieleden.  

                                                                    z.o.z. 
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  Hoe behandel je een besmet persoon?                   

1. Kammen                                                                                  

2. Gebruik een goed anti-hoofdluismiddel.  Verder is 

het belangrijk om gezinsleden op hetzelfde moment 

te controleren en zo nodig te behandelen 

informeren van ouders over hoofdluis in een 

bepaalde klas 

Overblijven.                                                                           

Het valt de overblijfmoeders op dat de laatste tijd 

kinderen met erg veel snoep in hun trommeltjes 

hebben zitten. Wilt u hierop toezien!! Er zijn 

genoeg gezonde alternatieven!! 

Bedankmorgen.                                                                              

Er zijn veel ouders die zich op school inzetten bij 

diverse activiteiten. We willen al deze ouders 

uitnodigen om op dinsdagmorgen 19 juli om 10 

uur een kop koffie te komen drinken en 

aansluitend van de generale repetitie van de 

musical van groep 8 te genieten.  

Rommelmarkt.                                                              

Zaterdag 9 juli wordt  door de buurtvereniging de 

jaarlijkse rommelmarkt gehouden aan de Adm. de 

Ruyterweg. Deze is van 6.30 tot 12.30 uur. 

Standplaatsen zijn vrij. Daarnaast zijn er vele 

activiteiten zoals grabbelen.  

Belangrijke data:                                                              

1 juli: schoolreis groep 7                                                  

6 juli: alle kinderen vrij i.v.m. vergadering van het 

team                                                                                    

8 juli: schoolfeestdag (allemaal tot 13.00 uur)                

14 juli: schoonmaakmiddag/-avond                             

19 juli: afscheidsavond groep met ouders                                     

20 juli: afscheid gr. 8 van alle kinderen                              

20 juli: rapport mee naar huis                                            

22 juli: 10.30 uur zomervakantie t/m 4 september.  

Indeling schoonmaakmiddag/ - avond      

Groep 1 ( ’s avonds)                                                            

Guus Scherphof                                                               

Kailie Schipper                                                                 

Marit Timmerman                                                             

Ruben Veldhuis 

Groep 2 ( ’s avonds)                                                               

Silke Lohuis                                    

Kyara Rumawatine                                                   

Sanne Velnaar                                                    

Dirk Vos                                                                                       

Rose Wobben                                                                    

Jelle Waalderink 

Groep 3   ( ’s middags)                                                                                 

Iris van Steeg                                                                        

Daan Willems                                                                      

Jasper Woolderink                                                          

Matthieu Weghorst  

Groep 4   ( ’s middags)                                                                        

Annejet van Grootheest                                                  

Diémo Nijland                                                                   

Vera Ooms                                                                     

Jochem Pape                                                                  

Thomas Beltman                                                              

Damla Sarialtun 

Groep 5 ( ’s middags)                                                                

Thijs Meijerink                                                                   

Jorn Schippers                                                                    

Dave Schuttevaar                                                          

Ellemieke v.d. Velde                                                     

Marten Stoopendal                                                              

Indy Lammertink 

Groep 6 ( ’s middags)                                                                         

Marlieke Menger                                                                

Merel Ooms                                                                          

Julian Seppenwoolde                                                         

Yvette Slettenhaar                                                                     

Niek Smelt 

Groep 7  ( ’s middags)                                                                         

Kim Nijland                   

Koen Mol                        

Koen Heuten                                                                    

Noëlle Wind                      

Anne Weustenenk  

Groep 8 ( ’s middags)                                                                         

Daniël Tuparia                                                              

Joshua Gerritsen                                              

Tamara Velten                                                               

Yanne Linet Voortman                                                            

Linet Wiesnekker 

    

      

                                                     


