
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

En dan is alweer de allerlaatste week van dit schooljaar aangebroken. Een 

week vol gezellige momenten. Gisteravond was de afscheidsavond van 

groep 8. Een 

spetterende musical in 

de kerk (samen met 

groep 7), een 

supergezellige afsluiting 

op het schoolplein met 

het team, de TSO, de 

Ouderraad en alle 

ouders, een fantastisch 

afscheidslied voor groep 

8 geschreven door meester Huub…het was poepgezellig!  

 

 

Werkgroep schooltijden 

De werkgroep schooltijden is afgelopen vrijdag voor de eerste keer bij 

elkaar gekomen. Doel van de bijeenkomst was het proces met elkaar 

doornemen en de uitgangspunten bij het onderzoeken van de verschillende 

modellen. Na overleg met ons bestuur, ISOB, is besloten om het gehele 

komende schooljaar te gebruiken om het proces rondom de schooltijden af 

te ronden. Dat betekent dat we het gehele komend schooljaar blijven 

werken het overblijven tussen de middag. De school is dan weer uit om 

15:15 uur. Na de vakantie gaat de werkgroep starten met het onderzoeken 

van de mogelijkheden. Via de nieuwsbrief houden we u hiervan op de 

hoogte. Heeft u suggesties voor ons, dan horen wij dat graag! 

 

Feest!! 

Haren in de krul, dansschoenen aan, nog even oefenen voor de 

6 juli 2021 



 

spiegel, de heupen alvast een beetje losschudden…..op vrijdag 24 

september organiseren we samen met de Ouderraad en de 

Medezeggenschapsraad een spetterend ouderfeest in de kerk!!!!! We 

willen op deze manier alle ouders bedanken voor hun medewerking, 

geduld en vertrouwen. De afgelopen 2 jaar hebben we jullie maar weinig 

kunnen zien en spreken, dat hebben we vreselijk gemist. We willen dan 

ook alle ouders van harte uitnodigen voor deze gezellige avond! 

 

 

Belangrijke data/ de laatste weken 

 
9 juli     Laatste schooldag, afscheidsspelletjes 

voor alle kinderen, georganiseerd door groep 8. De school gaat deze dag 

om  12:15 uur uit. Om 11:45 uur start het overgooien van de kinderen 

van groep 2,4,6 en als laatste groep 8. Dit wil je niet missen! 

23 augustus    Eerste schooldag, start thema verkeer 

7 september    Groep 8 NIO (Nederlandse 

Intelligentietest voor Onderwijsniveau) 

9 september    Informatieavond alle groepen 

24 september    Jaarvergadering en Schoolfeest!!!! 

 

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


