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Agenda

8 juli                 12:00 Jaarsluiting, ouders welkom
12:30  start  zomervakantie

22 augustus 8:30 School start,  inloop vanaf 8:20

Van de directie

Zomer
En weer is het zomer.. een jaar voorbij waarin we konden leren en leven met elkaar. Een
jaar met mooie resultaten en tegenvallers maar bovenal was er Liefde, Vertrouwen en
Plezier. Onze kernwaarden die we samen met team, ouders en leerlingen delen. Door de
liefde van God, onze Vader, mogen we hieruit leven met elkaar. Dank aan Hem die erbij was
in het afgelopen schooljaar. We bidden om zijn zorg en nabijheid in de vakantie als onze
wegen scheiden en ieder een eigen invulling heeft. Ik wens u een mooie zomer!

Afscheidsavond groep 8
Vanavond nemen we afscheid van groep 8. De
leerlingen hebben zich voorbereid op een musical, die
ze afgelopen week aan de andere leerlingen hebben
laten zien. Met het team zullen we hen Gods zegen
toezingen. Hij gaat met hen mee, waar hun pad ook
leidt.
Dankzij de inzet van een aantal ouders wordt deze
avond mogelijk gemaakt. Allen hartelijk dank hiervoor!

Afscheid
Naast de leerlingen van groep 8 nemen we ook
afscheid van juf Roeline. Na de zomer zal ze werken
op een school van LEV in Waddinxveen en nog verder
studeren. Luca, Luciana en Hanna gaan verder op een
andere school. We wensen jullie Gods zegen toe.
Naast afscheid ook nieuwe leerlingen en leerkrachten.
Na de zomer zullen we kennismaken met elkaar.



Dank u wel
Afgelopen vrijdag hebben we een High Tea gehouden om u als ouders te bedanken voor uw
hulp en inzet voor de school. Ouders van de oudercommissie hadden het gezellig
aangekleed. Fijn om zoveel ouders te zien en spreken. We zijn blij met jullie onmisbare inzet.
We hopen dat jullie willen (blijven) meedenken en doen in de oudercommissie,
medezeggenschapsraad, werkgroep Identiteit op school, klussers, tussenschoolse opvang,
ondersteuning aan groepjes leerlingen, kortom teveel om op te noemen. Jullie zijn goud
waard!

Jaarplanning
Op de website staan in de agenda de vakanties en studiedagen gepland en een aantal
andere activiteiten. In augustus vullen we de agenda verder in en zetten we de data in
Parro. U krijgt dan een heleboel meldingen na elkaar maar hoeft hier niets mee te doen.
Uiterlijk vrijdag 19 augustus ontvangt u een startbrief van de leerkrachten met praktische
informatie over de start van het schooljaar. Het informatieboekje ontvangt u in de eerste
schoolweek. Vanwege de privacy staan de contactgegevens hier niet in vermeld. Tijdens de
informatieavond hopen we alle ouders in de groepen bij elkaar te hebben en kunt u
gegevens uitwisselen.
Denkt u aan de nieuwe schooltijden na de vakantie! (hieronder nogmaals genoemd)

Donderdag zullen de leerlingen een voorproefje nemen in de nieuwe groep en bij hun
juf(fen) voor komend schooljaar.

BSO
Na de vakantie hoopt de nieuwe BSO te starten in onze school. De voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang. We zijn nog wel dringend op zoek naar personeel. Wilt u dit doorgeven in
uw netwerk aub. De advertentie hiervoor vindt u onderaan deze nieuwsbrief.

Hartelijke groet,

Ellen Stoel

Uit de bouwen



We hebben genoten van een heerlijke schoolreis. Groep 1-3 had veel plezier bij Westerpret
en groep 4-8 heeft veel dieren gezien en uitgebreid gespeeld bij dierentuin Blijdorp in
Rotterdam.
Het weer was perfect voor een dagje buiten.
Dank voor de ouders die hebben gereden en die een groep leerlingen hebben begeleid.



Algemeen

Wijziging schooltijden
Na de zomervakantie wijzigen onze schooltijden; we starten op alle dagen een half uur
eerder, dus om 8:30. De deur gaat nog steeds 10 minuten van tevoren open (om 8:20) zodat
de leerlingen rustig naar binnen kunnen gaan en ontspannen kunnen beginnen.
In de middag is de school om 14:45 uit, behalve op woensdag dan blijft het 12:30.

Overzicht studiedagen 2022/2023

Vrijdag             16   september 2022
Dinsdag           11   oktober 2022
Dinsdag           15   november 2022
Vrijdagmiddag   2  december om   12:30
Vrijdagmiddag 23  december om   12:30



Woensdag         8   februari 2023
Donderdag        6   april 2023
Vrijdag             23   juni 2023
Maandag         26   juni 2023
Vrijdagmiddag  7   juli 2023 om   12:30

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto?
Speciaal voor kinderen die nog geen ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl
de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus
gratis de leukste e-books en luisterboeken op een telefoon of tablet.
Hoe werkt het?
Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de
online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, geen lid te
worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de
spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand.
Leuk, en handig!    Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app

Lied van de maand

Tijdens de jaarsluiting zingen we de volgende liederen:

Tienduizend redenen - Opwekking 733

TRINITY en ELLY & RIKKERT - WERELDVREEMD (Official Music Video)

Van en door ouders

Oudercommissie herhaalde oproep: al 3 enthousiaste ouders hebben zich gemeld! We
kunnen nog 1 of 2 ouders gebruiken.

Beste ouders,

Afgelopen twee jaar was een rare periode van lock-downs en maatregelen. Ook in en rond school was
dat erg merkbaar. Veel activiteiten waren door de omstandigheden anders of zelfs geschrapt. Wij, als
ouders, konden weinig tot niet participeren in de activiteiten rondom school. Gelukkig hebben de
juffen met veel energie en creativiteit zoveel mogelijk door laten gaan.

Na deze periode mag nu eindelijk weer meer! Ouders mogen de school in en activiteiten kunnen
weer doorgaan, zoals de geslaagde Oekraïne-actie.

Nu er weer activiteiten gepland worden, is hulp van ouders weer heel erg

gewenst en zelfs nodig om alles goed te blijven organiseren!

Denk hierbij aan (kerst)vieringen, koningsdag, sportdagen, kleedjesmarkt, schoolreis, afscheidsavond
van groep 8, koffie voor ouders schenken op info-dagen of versiering aanbrengen rondom de
feestdagen.

https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU
https://www.youtube.com/watch?v=p08pX_8HePk


Voor de covid-periode hadden we een actieve oudercommissie die intensief samenwerkte met het
leerkrachten-team. Maar doordat oudere kinderen van school gaan, is na de afgelopen twee jaar niet
meer veel van de oudercommissie over.

WIE oh WIE komt mij helpen om de
oudercommissie weer wat leven in te blazen?
De hoeveelheid ‘werk’ bepaal je zelf. Maar naast ‘werk’ zitten er ook veel leuke en gezellige kanten
aan. Zo zie je van dichtbij de ontwikkeling in school, blijf je betrokken bij de kinderen en leerkrachten,
leer je andere ouders kennen en je doet mee aan de activiteiten en de voorbereidingen daarvan!

Ik hoop op veel respons! Want een goede, gezellige en actieve

oudercommissie draagt bij aan een leuke schoolperiode voor uw

kind(eren)! Hoe meer leden, hoe makkelijker en minder moeite het kost om iets te

organiseren! Ik hoop ook op reacties vanuit de lagere klassen, wees welkom!

Dus mocht je interesse hebben: spreek de leerkracht of mij even aan! Ik zie de
reacties graag tegemoet!

Hartelijke groeten Christel Fleurke (moeder van Fynn uit groep 7a)

Gebedsgroep

Elke maandagochtend komen ouders bij elkaar om te bidden voor de school. Direct aan het
begin van de dag gebeurt dit. Wilt u meebidden, laat het weten aub!

Medezeggenschapsraad

Na de zomervakantie vergadert de MR weer. De data volgt later.

Kinderopvang










