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Beste ouders, 
 
De laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018. Na 
deze week hebben we nog één schoolweek te gaan en dan is het vakantie. We merken dat iedereen er wel naar 
uitziet. De kinderen zijn moe en ook de leerkrachten voelen dat ze aan vakantie toe zijn. 
Het mooie weer en het wereldkampioenschap voetbal spelen waarschijnlijk een rol en daarnaast is het ook 
begrijpelijk dat er wordt uitgezien naar een vrije periode. Het schooljaar was lang en er is zijn veel activiteiten 
geweest voor de kinderen. 
Deze week is er op donderdag en vrijdag de eindmusical voor de groepen 8 en volgende week maandag gaan ze echt 
uitspringen. Daarna is het voor de andere kinderen aftellen en afscheid nemen. 
Volgende week donderdag is het echt de laatste dag en daarna gaan velen misschien op vakantie met bestemmingen 
in binnen- of buitenland. 
Wij bedanken iedereen het vertrouwen , de hulp, ondersteuning of inzet dit schooljaar en wensen u allen een hele 
fijne vakantietijd en hopen iedereen straks in september weer gezond en uitgerust terug te zien. 
 
met een vakantiegroet, 
 
Evert Jonker (directeur a.i.)   
 
Het lijkt nog ver weg maar het nieuwe schooljaar is er maar weer zo. Zodra de eerste drie weken vakantie voorbij 
zijn (zo is mijn ervaring) gaat het weer snel. Voor alle leerlingen vanaf groep 3 het volgende boodschappenlijstje om 
mee te nemen naar de nieuwe klas: 

 3 grijze potloden (HB) 
 Gewone gum (wit) 
 blauw schrijvende pen  
 groen schrijvende pen (voor nakijken!) 
 Puntenslijper  
 Liniaal 30 cm 
 12 kleurpotloden 
 12 viltstiften 
 Plakstift 
 Schaar 
 koptelefoon-oortjes 

 
En dat alles in een passende  etui. Voor de kinderen die nog geen multomap 23 rings op school hebben, deze 
mee naar school nemen! (Geen 2 of 4-rings). 
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DATA / ACTIVITEITEN 
Juli 
12             Musicalavond gr. 8 B 
13             Musicalavond gr. 8 A 
16             Uitspringen gr. 8 om 14.45 uur 
17             Kennismakingsochtend nwe schooljaar 

18             Afscheid collega’s 12.00 uur/B. de  
                                                                    Swartplein 
19             Laatste schooldag, zwemmen gr. 5 t/m 7 
                 14.45 uur: schooljaar uitdansen/blazen 
20 juli t/m 2 sept.    ZOMERVAKANTIE 
 
 
 

JARIGEN 
13 t/m 20 juli 
Groep: 
1 A:   Tess                           1 B:   Hidde 
2 A:   Resa                          3 A:   Roemer en Thijmen 
3 C:   Dax                            4 B:   Mara 
4 C:   Anoek                        5 A:   Philip 
5 C:   Coco                          6 A:   Li Song 
7 B:   Laila en Guusje 
 



Afscheid leerkrachten 
Op 18 juli, om 12.00 uur, gaan de leerlingen afscheid nemen van een aantal collega’s: Meester Joost, Juf Sanneke, 
Meester Jan Ebele, Juf Jolanda, Juf Jakolien, Juf Eva en Juf Ans. Wij gaan er een feestelijke dag van maken met zijn 
allen ! Daarom mogen alle leerlingen die dag extra feestelijk gekleed naar school komen, het kan niet gek genoeg! 
Het zou extra leuk zijn als er een oranje tintje bij zit. De reden waarom, houden we nog even geheim…………. 
Na het afscheidswoordje, het uitreiken van de cadeaus en het zingen van een afscheidslied, kunnen de 
ouders/leerlingen die persoonlijk afscheid willen nemen, deze collega’s nog even de hand drukken.  
Op het schoolplein is dan voor hen een plekje gereserveerd. Wie waar gaat staan, vindt u terug op de ramen van de 
lokalen Juf Ans is deze ochtend niet aanwezig. Zij heeft al regelingen getroffen met haar huidige groep voor een 
afscheid. 
 
 
Vakanties en studiedagen 2018-2019 
Vakanties 
Herfstvakantie          20 t/m 28 oktober 2018  
Kerstvakantie            22 december 2018 t/m 6 januari 2019  
Voorjaarsvakantie    16 t/m 24 februari 2019  
Pasen                         19 t/m 22 april 2019  
Meivakantie              23 april t/m 5 mei 2019  
Hemelvaart               30 mei t/m 2 juni 2019  
Pinksteren                  9/10 juni 2019  
Zomervakantie          13 juli t/m 25 augustus 2019 
 
Studiedagen                                                                    Extra midagen 
Vrijdag           31 augustus 2018                                    Vrijdag      21 december 2018, vanaf 12u 
Woensdag     26 september 2018                                Vrijdag       15 februari 2019, vanaf 12u 
Maandag       29 oktober 2018  
Donderdag    24 januari 2019  
Woensdag     13 maart 2019  
Dinsdag         11 juni 2019  
Vrijdag           12 juli 2019  
 
Kennismakingsochtend 
Dinsdagochtend 17 juli vindt de kennismakingsochtend plaats, voor alle huidige leerlingen die kennis gaan maken in 
hun nieuwe klas met hun nieuwe juf/meester. Omdat ook de nieuwe leerlingen (vaak jongste kleuters) komen 
kennismaken hebben we afspraken gemaakt. We hopen natuurlijk, zoals altijd, op uw medewerking.  
 
8.20 uur De deuren gaan open. Ouders van de groepen 1,2 en 3 in 2018-2019, wilt u uw zoon/dochter naar 
                                                                                                                de nieuwe klas brengen.  
 Voor de zekerheid: 
 Groepen 1-2 D en 1-2 E  vindt u in de kleuterdependance 
 Groepen 3 in de linkergang van het hoofdgebouw 
 Groepen 1-2 A, 1-2 B en 1-2 C in de rechtergang van het hoofdgebouw 
 
We staan met meerdere collega’s in de hal om u, waar nodig de weg te wijzen.  
 
8.25 uur Leerlingen van de groepen 4 t/m 8 (van volgend schooljaar) zoeken hun nieuwe juf of meester op  
                             het schoolplein op. Zij hebben een bordje waaraan je de groep of de juf of meester herkend.  
10.00 uur  We gaan weer terug naar de oude klas. We zorgen er voor dat de jongste kinderen begeleid worden 
                             naar hun eigen klas. De oudere kinderen vinden zelf hun weg terug.  
 
Spannend weer. Veel plezier allemaal!! 
 
Afsluiten schooljaar 2017-2018 
Volgende week donderdag 19 juli sluiten we feestelijk af om 15.00 uur op het Bert de 
Swartplein. Het plein achter het hoofdgebouw. Dansend blazen we het jaar uit en gaan de 
zomervakantie in. U bent van harte uitgenodigd om hier van mee te genieten.! 
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Verkeersveiligheid 
De oversteekplaats bij de Rijksstraatweg wordt door veel ouders als onveilig beschouwd, mede doordat er geen 

stoplicht is voor de fietsers. Bij voldoende ouders, zou er een oversteekbrigade kunnen 
worden gevormd om zo de verkeersveiligheid te vergroten. Heeft u interesse hierin, mail 
dan even naar de administratie, dan kunnen we na de zomervakantie eens bij elkaar komen 
om hierover van gedachten te wisselen. 
 
 
 

 
 
Broodje Engels 
Ook volgend schooljaar wordt op onze school in samenwerking met Happy Homework extra Engelse les aangeboden 
onder de naam ‘Broodje Engels’. De lessen Engels zijn geschikt voor de kinderen uit groep 1 t/m 8. 
De Engelse lessen worden op iedere dinsdag van 15.00-16.15 uur in een leslokaal bij ons op school aangeboden. De 
lessen zijn spelenderwijs met behulp van de Cambridge lesmethode ‘Super Minds’. Super Minds werkt met 

aansprekende thema's, liedjes en spelletjes die passen bij de leeftijd van de kinderen. 
Aanmelden? Aanmelden kan altijd, op ieder moment in het schooljaar. Als u uw kind 
wilt aanmelden, dan kan dat via het aanmeldformulier op 
http://happyhomework.nl/aanmelden. De eigen bijdrage voor de lessen betreft €37,50 
per maand. Eenmalig vragen wij €25,00 inschrijfgeld. 
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