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Algemene informatie: 
 

Pleinfeest. 
Afgelopen woensdag hadden we een supergezellig pleinfeest. Eindelijk konden we na twee jaar 
(zonder speciale activiteiten wegens Covid) met elkaar dit feest vieren. En gevierd hebben we: circus, 
gezamenlijk op Bourgondische wijze frietjes eten, een echte disco met DJ en prachtig weer! 
Dank aan de werkgroep (Ouderraad en team) en speciale dank aan al onze hulpouders! 
Uitslag ouderenquête. 
Bij deze nieuwsbrief treft u een samenvatting aan van de rapportage van de ouderenquête van maart 
jongstleden. 
De resultaten zijn met het team besproken en aan de leden van de MR voorgelegd. Gezamenlijk zullen 
wij de bevindingen analyseren en opnemen in onze activiteiten en overlegmomenten. 
Groepsindeling 1 t/m 3. 
De ouders/verzorgers van de groepen 1/2A, 1/2B, 3A en 3B krijgen vandaag een apart bericht m.b.t. 
de groepsindeling. 
Met vriendelijke groet, Ton Kuiters 
 

                                                                                                                             
Weekagenda: 
 
Maandag  04-07 * 
Dinsdag  05-07 Afscheidsavond groepen 8A en 8B. 
Woensdag  06-07 Uitzwaaien groep 8A en 8B. 
Donderdag  07-07 Laatste dag groep 7. 
Vrijdag  08-07 De school is om 12.00 uur uit.  Verzending nieuwsbrief 36. 

 
Groepsinformatie: 
 

De kleutergroepen: 
De afgelopen week hebben wij heerlijk met opdrachten uit de kast gewerkt, zoals puzzels, 
kralenplanken enz. Ook hebben wij vrije knutselwerken mogen maken met verschillende materialen. 
Afgelopen woensdag was een superleuke dag met heerlijk weer waardoor wij optimaal hebben 
kunnen genieten van Circus Ravioli en diverse kunsten. 
De letter van de week is de l van lekker vakantie en het cijfer van de week is de 9. 
De komende week mogen de kinderen iedere dag zelf speelgoed meenemen om mee op school te 
spelen. 
Op donderdag 7 juli gaan alle kinderen in hun nieuwe groep wennen. Spannend hoor! 
Vrijdag 8 juli start de zomervakantie om 12 uur. De kinderen lunchen dus thuis. 
 
Fijn weekend. 
De kleuterjuffen 
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Groep 3: 
Nu wordt het tijd om de laatste puntjes op de i te zetten. De afsluiting van het schooljaar!! In de klas 
wordt al flink geruimd en schoongemaakt, met onze emmertjes net zoals Pippi Langkous. Het zou fijn 
zijn als de kinderen een grote tas bij zich hebben gedurende de week, zodat we werkjes van school 
kunnen meegeven.  
We hebben deze week geluisterd naar de liedjes van de musical die groep 8 heel mooi aan ons 
presenteerde. Knap hoor!  
Het was fijn om alle ouders even gesproken te hebben afgelopen week. Graag zouden we de 
rapporten (getekend) retour willen zien. De bladen van het toets overzicht blijven er deze keer inzitten, 
dan bouwen we het rapport verder op naar groep 8. 
De kinderen mogen komende week een spelletje mee nemen om in de groep te spelen. Neem graag 
geen kwetsbare en/of elektronische spelletjes mee. Donderdag gaan de kinderen een kijkje nemen in 
het nieuwe lokaal en bij de juf(fen) van komend schooljaar, gezellig! Ook nemen we afscheid van twee 
leerlingen in de groep die volgend schooljaar op een andere school door zullen gaan.  
Vrijdag start de zomervakantie om 12.00 uur!! 
 
Fijn weekend juf Danny en juf Hanna  
 

 
Groep 4: 
Wat hebben we een ongelooflijk leuke feestdag achter de rug. Het weer, de gezelligheid, de 
circuskunstjes, lekker gesmikkeld, naar de disco geweest. Het was werkelijk een groot feest! Ouders 
onwijs bedankt voor jullie begeleiding deze dag. Donderdag mochten we lekker zelf plekjes kiezen. Ook 
hebben we gekeken en geluisterd naar de liedjes van de musical. Of zelfs de musical van onze grote 
broer of zus gezien. Wat doen ze dat toch goed, die groepen 8! Nog maar een weekje te gaan en dan 
is het toch echt vakantie. Jeetje, het gaat veel te snel. Komende week zal vast en beetje een rommelige 
week worden. Spulletjes uitzoeken, inpakken, schoonmaken. Wennen in de nieuwe groep en alvast het 
lokaal bekijken. Woensdag hebben we alweer een feestje. Dan vieren we alvast een afscheidsfeestje in 
de groep. Afscheid van de juffen, van groep 4, van Omar. Natuurlijk maken we er wel een heel 
gezellige dag van. Donderdag gaan we wennen in de nieuwe groep bij juf Nelleke en juf Ester. 
Spannend! Fijn dat we iedereen tijdens de 10-minuten gesprekken weer even gesproken hebben. 
 
Lekker weekend allemaal, juf Aukje en juf Carla 
 

 
De groepen 5: 
Wat hebben we weer een gezellige week gehad. Woensdag was het 
grote Elckerlyc schoolfeest. We hebben genoten van het circus, de 
patat op tafel en als klap op de vuurpijl de disco! Alle hulpouders, 
bedankt dat jullie er waren!  
Fijn om alle ouders gesproken te hebben tijdens de 10-minuten 
gesprekken.  
Volgende week is alweer de laatste schoolweek van dit jaar. Wat gaat 
de tijd toch snel… We gaan er nog een gezellige week van maken. Ook 
spelen wij het grote Pippi Langkous spel, oftewel: we zetten alles lekker 
in het sop. De kinderen mogen van thuis een doekje en spons 
meenemen.  
Op woensdag zwaaien wij groep 8 uit. Wensen ze alvast heel veel plezier en succes op de middelbare 
school!  
Donderdag gaan wij wennen in onze nieuwe groep. Fijn om vast onze nieuwe leerkrachten en ons 
nieuwe lokaal te zien.  
 
Fijn weekend! De juffen van groep 5 
 

 



                                                                     3 

Nieuwsbrief 2021- 2022 

 

Groep 6: 
We hebben een gezellige week achter de rug met allemaal leuke dingen. Er staan ook verschillende 
berichten in Parro met foto's erbij. Natuurlijk op woensdag het schoolfeest. We hadden heerlijk weer 
en hebben ontzettend goed ons best gedaan met jongleren, balanceren en nog veel meer! Onder de 
middag kregen we heerlijke patatjes en 's middags hebben we gedanst tijdens de disco. Donderdag 
gingen we naar museum Boerhaave in Leiden. Nogmaals dank aan alle begeleiders! 's Middags 
hebben we gekeken naar de musical van groep 8b. Zij hebben het ook héél goed gedaan! Knap!  
Volgende week alweer de laatste week van het schooljaar. 
Geen huiswerk! Wel iedere dag een tas mee voor de werkboeken en andere materialen die mee naar 
huis mogen. We gaan in de laatste week natuurlijk opruimen en de spullen van groep 6 naar een 
ander lokaal verhuizen. De kinderen mogen vanaf maandag ook een emmertje en een 
schoonmaakdoekje meenemen. 
In principe is er gewoon gym op donderdag en vrijdag. Dus: gymspullen mee die dagen! 
 
Prettig weekend! 
Juf Dyonne en juf Douwina. 
 

 
Groep 7: 
En dan is de een-na-laatste week ook alweer om! Het was een heel gezellige week. We hebben zelfs 
nog toetsen gemaakt, maar dat mocht dan samen en de moeilijke rekensommen mochten met de 
rekenmachine. Zo wordt een toets weer helemaal leuk! Ook hebben we een heel leuke feestdag gehad, 
een complimentenbloem voor elkaar gemaakt, geleerd over de puberteit, onze laatste gymles van het 
schooljaar gehad, een geschiedenis escaperoom gedaan, prachtige rapporten gekregen en de musical 
van groep 8a gekeken. Volgend jaar staan jullie daar! 
 
Maar eerst nog de laatste schoolweek van groep 7! En dat wordt een drukke, volle, gezellige, 
behulpzame week! Al is het geen week, want donderdag is jullie laatste dag al! 

• Neem elke dag een grote tas mee voor de spullen.  

• Neem woensdag een doekje/sponsje mee voor het schoonmaken van de meubels, kasten en 
andere spullen. 

• Neem donderdag de spierballen mee; er moet verhuisd worden op school en jullie gaan hierbij 
veel helpen. 

Ook gaan we maandag weer een activiteit doen met 'onze' kleuters uit groep 1/2c. Dit keer gaan we 
timmeren. Neem dus een hamer(tje) mee.  
Dinsdag gaan we niet gymmen, maar stappen we weer op de fiets!  
 
Wij gaan er een heel gezellige laatste dagen van groep 7 van maken!  
Groetjes juf Marian, juf Dyonne en juf Mieke 
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De groepen 8: 
We hebben een drukke week achter de rug, met veel optredens in een super warme aula. Maar het 
enthousiasme van de leerlingen was erg aanstekelijk en er werd goed gespeeld. Dat belooft wat voor 
de afscheidsavond! 
Maandagochtend gaan we schoonmaken in de klas. Het zou fijn zijn als de leerlingen een emmer en 
een doekje meenemen. En een flinke tas, want de laatjes en de kasten worden ook leeggemaakt. En 
spelletjes om toch nog even gezellig bezig te zijn met elkaar. 
Maandagmiddag gaan we met beide groepen zwemmen. We gaan er op de fiets naar toe. 
Dinsdagmiddag zijn beide groepen 8 vrij. ’s Avonds vieren we dan met elkaar het afscheid van de 
groepen 8 met de musical en aansluitend een feest. 
 
Groeten en een fijn weekend van Wieske, Anika, Henriëtte en Joukje 
 

 
De jarige(en): 
1 juli Karolina Stepnik (2012) 6 
2 Ilias Belaidi (2016) 1/2A 
4 Jaanvi Somair (2016) 1/2C 

 

 
 
 
 
 
 

 


