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Beste ouders/verzorgers,
ANDERE BAAN
Meester De Bakker heeft per 1 september een andere baan. Hij gaat als pedagogisch
begeleider aan de slag in een centrum voor jongeren die hulp nodig hebben. Van harte
gefeliciteerd. We wensen de meester een fijne tijd toe.
GESLAAGD
Juf Annelot Slingerland is geslaagd voor haar examen en is nu gediplomeerd
Onderwijsassistent. En ook is ze aangenomen op de PABO waar ze de duale opleiding gaat
volgen. Dat betekent dat ze 1 dag in de week naar school gaat en drie dagen bij ONS komt
werken. Ook van harte gefeliciteerd en veel succes met de nieuwe opleiding.
GROEPSINDELING GROEP 5
Door het vertrek van de meester verandert de groepsindeling van groep 5.
Gelukkig kunnen we dit intern oplossen. Hartelijk dank, juffen, voor de inzet!
Maandag en vrijdag - Juf Van Daalen
Dinsdag en donderdag - Juf Slingerland
Woensdag - Juf Van Heinsberg
AFSCHEID GROEP 8
Maandag 4 juli heeft groep 8 de laatste schooldag. Om 14.00u zwaaien we hen met z’n allen
uit. Ze willen die dag ook trakteren en de kinderen hoeven geen pauzehap mee te brengen,
wel een lunch!
‘s Avonds begint om 19.30u de afscheidsavond in school. Alle ouders van groep 8 worden
hiervoor uitgenodigd! We hopen op een fijne avond.
AFSCHEID LEERKRACHTEN
Juf Mastenbroek heeft a.s. dinsdag haar laatste werkdag op school. Na schooltijd kunt u haar
komen groeten.
Meester Pieter en Meester De Bakker nemen volgende week afscheid van de kinderen. U
kunt hen na de kerk nog een hand geven.
JAARAFSLUITING
Op vrijdag 8 juli is om 10.00u de jaarafsluiting in de kerk. Ouderling Van Dalfsen van de
Herv. Gemeente gaat deze verzorgen. De leerkrachten komen met de kinderen naar de kerk
en gaan bij elkaar vooraan in de kerk zitten. Alle ouders zijn ook van harte welkom! Na de
afsluiting mogen de kinderen mee naar huis en begint de vakantie.

RAPPORTEN
Vandaag hebben alle kinderen hun rapport gekregen. Als hier nog vragen over zijn, kunt u
die stellen bij de leerkrachten. De leerkrachten maken een afspraak als dat nog nodig is of
hebben u al gesproken. De leerkrachten dragen de leerlingen over aan de volgende
leerkracht(en).
SCHOONMAKEN
Afgelopen dinsdag waren er veel ouders in de school om alle spullen schoon te maken.
Bedankt voor alle hulp! Het is weer heerlijk schoon.
NIEUW MR-LID
Er hebben zich twee ouders aangemeld om in de MR zitting te nemen. Volgende week krijgt
u meer informatie over de gang van zaken.
NIEUW AC-LID
We hebben nog geen aanmelding gekregen voor de AC.
TYPEN
Bijna alle kinderen van groep 5 hebben het aanmeldingsformulier al ingeleverd. Graag a.s.
maandag meebrengen, dan kunnen de kinderen aangemeld worden.
DOORSCHUIVEN
Dinsdagmiddag gaan alle kinderen een half uur naar hun nieuwe klas en leerkracht toe.
Meester Van Wingerden komt a.s vrijdagmorgen even kennismaken met de kinderen.
LUIZENZAKKEN
Donderdag krijgen alle leerlingen van groep instroom t/m groep 7 hun luizentas mee naar
huis. Wilt u die wassen en de eerste schooldag weer meegeven?
GEVONDEN VOORWERPEN
Op de tafel vooraan in de hal liggen nog gevonden voorwerpen. Bent u iets kwijt? Kijk even
of er iets van uw kind(eren) bij zit.
SHIRTS SCHOOL
Tijdens de schoolreis hebben de kinderen de shirts van school aan gehad. Misschien ligt er
nog één bij uw thuis, geef die dan mee naar school.
GEZOCHT
Meester Pieter deed altijd veel klusjes in en om de school. Ook maaide hij het gras
regelmatig. Welke vader(s) / opa’s willen dit van hem overnemen? Neem contact met mij op
of evt. met meester Pieter.
BIJLAGEN
Bij de nieuwsbrief zitten 2 bijlagen:
Het protocol sociale media - dit is i.s.m. de AR en de MR opgesteld. Het komt op de website
te staan en vanaf volgende week treedt dit protocol in werking.
Verder een brief van de bestuurder over evt. oplossingen bij personeelstekorten.
TENSLOTTE
Een hartelijk groet namens het team,
Ankie van Wageningen

