
 

 

 

 

17 juni 2010  

De laatste loodjes……                                                           

De tijd vliegt lijkt het haast wel. Nog maar drie 

weken en dan zit dit cursusjaar er al weer op. We 

mogen terug zien op hele mooie schoolreizen. Het 

weer viel achteraf toch reuze mee en de kinderen 

hebben zich allemaal erg vermaakt. Het was een 

prachtig gezicht om de bus en even later de lange 

stoet auto’s te zien vertrekken bij school                 

‘s morgens. Toch zijn we dankbaar dat alles zonder 

ongelukken is verlopen. We willen alle ouders 

bedanken die zich beschikbaar hebben gesteld om 

mee te rijden. Dit ook voor het schoolkamp voor 

groep 8. Ook dit was dit jaar weer een bijzonder 

geslaagd evenement. De kinderen (maar ook de 

leiding) hebben ontzettend genoten in Giethoorn. 

We willen vooral ook de oudercommissie bedan-

ken voor het vele werk dat achter de schermen 

door hen verricht is. We hebben nog een paar 

leuke activiteiten in het vooruitzicht: de 

schoolfeestdag en de musical van groep 8. We 

doen ons best om er met z’n allen nog een leuke 

tijd van te maken. 

Groepsindeling.                                                                          

Na veel puzzelen zijn we er ook nu weer 

uitgekomen. We starten het volgende cursusjaar 

als volgt:                                                                                 

Groep 1: juf Sylvia  en juf Anja.                                                                                 

Groep 2: juf Marianne en juf Jenny.                                                                           

Groep 3: juf José en juf Irma.                                

Groep 4: juf Wies  en juf Marjan.                                                                           

Groep 5: meester Peter en juf Marieke.                                                                             

Groep 6: juf Herma en juf Elly.                                                                               

Groep 7: juf Saskia en juf Marjan.                                            

Groep 8: meester John en meester Henk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juf Roos begeleidt enkele kinderen met een 

“rugzakje” en biedt ondersteuning aan groep 4 op 

alle ochtenden van 9 tot 12 uur. 

Juf Marieke is de I.(interne) B.(begeleider)er en is 

op de maandag, dinsdag en donderdag aanwezig. 

Juf Saskia gaat een studie volgen, waardoor ze een 

groot aantal dinsdagen afwezig is 

Juf Wies zal ook op donderdag aanwezig zijn en als 

tutor in de groepen 1 en 2 werken met groepjes 

kinderen. Daarnaast neemt zij ook weer de Sova-

training voor haar rekening. 

Meester Peter zal zich op maandagmiddag bezig 

houden met ICT taken. 

Meester Henk zal tenslotte ook ingezet worden 

voor begeleiding bij sommige kinderen met een 

handelingsplan. 

 

Stagiaires.  

In groep 1 zal vanaf het begin van het volgende 

cursusjaar een LIO-stagiaire aanwezig zijn, Ook is er 

het eerste deel van het cursusjaar een Pabo 

student die gymlessen gaat geven aan de groepen 

3 t/m 8.  Na de vakantie krijgt u meer info, ook 

over ev. andere stagiaires.   

                                                                                                       

Oproepje van juf Sylvia gr. 1                                               

Voor het thema water zijn wij voor de poppenhoek 

op zoek naar de volgende materialen: 

• Een wasmand 

• Een droogrekje 

• Een douchegordijn 

• Een poppenbadje 

• Lege flesjes shampoo, zeep, afwasmiddel 

• Flesjes met een sproeikop 

• Druppelaar 

• Stukje tuinslang 

Kijkt u nog even in de kast, op zolder of in de 

schuur? 
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Studiemiddag onderbouw                                    

Afgelopen dinsdagmiddag hebben we nagedacht 

hoe we alle kinderen wel eens op hun eigen niveau 

aandacht kunnen geven. We gaan vooral in groep 1 

en 2 volgend schooljaar proberen om in kleine 

kringen  les te geven. Dat gaat dan gebeuren 

tijdens de speel- en werkmomenten in de klas. De 

andere kinderen zijn dan gewoon aan hun werk, 

maar moeten  uiteraard heel rustig zijn en kunnen 

juf dan even niks vragen. Ook de pientere kinderen 

krijgen zo lesstof op hun niveau.   

Rommelmarkt                                                           

Zaterdag 3 juli houdt de Admiraal de Ruyterweg 

haar jaarlijkse rommelmarkt. 

Schoonmaakavond                                                            

Donderdagavond 1 juli gaan we met z’n allen  flink 

schoonmaken. Hiervoor willen we graag  een 

beroep op u doen (moeders maar ook vaders zijn 

van harte welkom). Vele handen maken licht werk. 

Een schone school, in het belang van de kinderen.  

Wij zullen zorgen dat de koffie klaar staat! 

Onderaan deze nieuwsbrief kunt u zich opgeven. 

Wilt u dit dan inleveren bij de leerkracht(en)?  We 

gaan ervan uit dat er veel strookjes zullen binnen 

komen! 

Belangrijke data:                                                                   

21 juni: vrijwillige contactavond                                      

25 juni: schoolfeestdag                                                          

1 juli: schoonmaakavond hele school                              

6 juli: gebedsgroep 13.30 uur in school                     

6 juli: afscheidsavond groep 8                                     

7 juli: gr. 1 t/m 7 zwaait gr. 8 uit.                                      

7 juli: rapport mee                                                               

9 juli: laatste schooldag, 10.30 uur begint de 

zomervakantie 

 

--------------------------------------------------------------------   

Naam:____________________________________      

geeft zich op voor de grote schoolschoonmaak!   

 ( graag z.s.m. inleveren op school)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 


