
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 

 

Het is alweer even geleden, maar toch kijken we nog even terug op een 

zeer geslaagde afsluiting van het Sprookjes-project! Een heerlijke ochtend, 

met kooklessen onder leiding van kookvaders Lars en Sjaak, met daarna 

prachtige drukbezochte tentoonstelling met een heuse 

poppenkastvoorstelling en de 

heerlijkste hapjes en drankjes. Wat 

hebben we genoten! De kinderen 

hebben deze weken heel veel 

geleerd over onder andere 

samenwerken, plannen maken en 

uitvoeren, onderhandelen en 

presenteren. Daarnaast vierden we 

het 10-jarig bestaan van de SVO. 

Met taart en koffie, een sprookjes-

kijkdoos en een bestuurslid met een 

“grabbeljurk”. Natuurlijk werd er ook 

aandacht gevraagd voor de twee 

investeringsaanvragen van het 

team: te weten 10 nieuwe laptops 

en een onderhoudsbeurt aan het speeltoestel. Tot nu toe zijn er al 7 

nieuwe laptops toegezegd! Als u wellicht nog mee wilt doen met de actie, 

fantastisch, heel hartelijk dank! 

 

Luizencontrole 

 

Aanstaande woensdag hebben wij weer de luizencontrole. Fijn als u ook 

zelf de haren van uw kinderen regelmatig controleert. Als u het 

luizenpluisteam wilt komen versterken, graag!  

 9 mei 2022 



 

 

Formatie komend schooljaar 

 

Komend schooljaar zijn er weinig wijzigingen op personeel gebied. Juf 

Nanda heeft aangegeven graag bij ons te willen blijven. Hier zijn wij erg blij 

mee! Juf Marieke werkt komend schooljaar op de maandag, dinsdag en om 

de week op woensdag en juf Nanda werkt op donderdag, vrijdag en om de 

week op woensdag. In de overige groepen blijft de teamsamenstelling 

gelijk aan dit schooljaar. 

 

Verkeersveiligheid 

 

Voor de veiligheid van ons allemaal wil ik u nogmaals vragen om, als u uit 

de richting van West-Graftdijk komt, de buitendijk te gebruiken als u met de 

auto komt en de binnendijk voor het fietsverkeer. Ook vraag ik uw aandacht 

voor het parkeren buiten het dorp. Het ontbreken van stoepen in het dorp 

zorgt ervoor dat er met veel verkeer onveilige situaties ontstaan voor u en 

uw kinderen. Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking! 

 

Belangrijke data  

 
9 mei    start thema Water alle groepen, OR 

vergadering 

10 mei    MR-vergadering 

10 en 11 mei   eindtoets IEP groep 8 

11 mei    luizencontrole 

17 mei    bezoek Achterhuis van Anne Frank groep 7-8 

18 mei    Sportdag groep 5-8, samen met de leerlingen 

    van de  St. Michaelschool 

18 mei    Open Dag! Kent u in uw omgeving nog  

    ouders die op zoek zijn naar een fijne school, 

    attendeer hen dan op de Open Dag! 

25 mei    Sportdag groep 1-4, samen met de   

    Driessenschool en de St. Michaelschool 

26 en 27 mei   Hemelvaart, kinderen vrij 

30 mei    Start Cito-toetsen 



 

3 juni    Studiedag team, kinderen vrij 

15 juni    Schoolfotograaf 

17 juni    afscheid juf Ria 

 

   

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


