
 

 
 

 

 

 
Dag allemaal, 
 

Dat was een topweek!  Alle groepen op schoolreis/ schoolkamp, heerlijk 

weer, gezellige ouders, blije kinderen en tevreden teamleden. Hoe fijn is 

het om met elkaar in een relaxed sfeertje het schooljaar af te ronden. Daar 

gaan we de komende twee weken nog even mee door… 
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Nieuws juf Amanda 

 

Juf Amanda is in blijde verwachting van haar derde kind! Wat een feest 

voor haar, haar man Rob, dochter Lieke en zoon Bart. Amanda zal vanaf 

de herfstvakantie tot aan de voorjaarsvakantie in februari 2023 afwezig zijn. 

Wie in deze periode voor de groep komt te staan is nog niet duidelijk. Zodra 

ik hierover nieuws heb, laat ik u dat natuurlijk direct weten. We wensen 

Amanda een fijne zwangerschap en daarna natuurlijk een wolk van een 

gezonde baby toe! 

 

 



 

 

Privacy… 

 

Met alle leuke uitjes, schoolreisjes en andere activiteiten worden er 

natuurlijk regelmatig foto’s en filmpjes gemaakt, ook door ouders. We willen 

u met klem vragen om terughoudend te zijn met het delen en/of doorsturen 

hiervan i.v.m. de privacy van ons allemaal. We rekenen op uw begrip en 

medewerking, alvast heel hartelijk dank hiervoor! 

 

Meer muziek! 

 

Komend schooljaar hebben we in samenwerking met Artiance, het 

Kunstencentrum in Alkmaar, tijdelijk een muziekdocente aan ons 

verbonden. Zij zal aan alle groepen een aantal muzieklessen komen 

geven. Bij groep 1-2 zal het samen zingen en bewegen en het muziek 

maken met boomwhackers centraal staan. Groep 3-4 krijgt percussieles op 

onder andere de djembé. De leerlingen leren verschillende ritmes spelen 

en goed naar elkaar te luisteren. Groep 5-6 maakt kennis met de 

strijkinstrumenten. Zij spelen allemaal op viool, altviool, cello en contrabas. 

In groep 7-8 leren de leerlingen in een bandachtige setting spelen op de 

keyboard, gitaar en percussie. Deze periode zal worden afgesloten met 

een einpresentatie voor ouders en leerlingen.  

 

Afscheid TSO 

 

De laatste twee schoolweken betekent ook de laatste twee weken TSO , 

oftewel ‘overblijven’. Met de komst van het continurooster nemen we 

afscheid van het overblijven en dus ook van de overblijfmedewerkers. We 

kijken terug op een zeer lange periode met betrokken en liefdevolle 

medewerkers die iedere dag ervoor zorgen dat alle leerlingen op een 

ontspannen en plezierige wijze kunnen genieten van de lunch. Daarom 

willen we alle overblijfmedewerkers ook langs deze weg heel hartelijk 

danken voor hun jarenlange inzet voor de school! Deze week zetten we 

de medewerkers extra in het zonnetje en aanstaande woensdag gaan we 

met het gehele team nog eens heerlijk uit eten. 



 

 

De laatste weken… 

 

 De schoonmaakavond is verplaatst naar vanavond, maandag 4 

juli, vanaf 19:00 uur! 

 Tijdens de juffendag op woensdag 6 juli vieren alle 

leerkrachten gezamenlijk hun verjaardag. Het is dus een 

feestelijke dag met spelletjes en lekkers. Kinderen hoeven deze dag 

geen eten en drinken mee te nemen.  

 De doorschuifmiddagen op 5 en 7 juli organiseren we om alle 

kinderen te laten “wennen” in hun nieuwe groep. Vooral voor de 

kinderen die naar een nieuw lokaal en nieuwe leerkrachten 

verhuizen, een spannend moment.  

 De afscheidsavond van groep 8 vindt plaats op maandag 11 juli 

in Cafe De Vriendschap. De leerlingen van groep 7-8 spelen 

tijdens deze avond de afscheidmusical voor ouders en familieleden 

van groep 7-8, teamleden en de Ouderraad. In de middag spelen zij 

de musical voor de leerlingen van groep 1-6.  

 De laatste schooldag ten slotte is een echte feestdag. Deze dag 

organiseren leerlingen en ouders van groep 8 de 

afscheidsspelletjes voor de leerlingen van groep 1-7. De spelletjes 

vinden plaats op het schoolplein, bij de kerk en op het 

Klavertjesveld. Na afloop van de spelletjes, rond 11:55 uur starten 

we met het traditionele ‘overgooien’ van de leerlingen naar hun 

nieuwe groep, onder luid applaus van alle kinderen en ouders. (Hier 

wilt u bij zijn ) Om 12:10 uur ten slotte, ‘glijden’ we groep 8 de 

school uit. Dit is teven de start van de zomervakantie. School is 

dus uit om 12:15 uur! 

 

Belangrijke data  

 
4 juli    schoonmaakavond vanaf 19:00 uur 

5 en 7 juli   Doorschuifmiddag.  

6 juli     juffendag 

11 juli    Afscheidsavond vanaf 19:00 uur groep 8 met 

    team, OR, leerlingen en familie groep 7-8 



 

15 juli    Laatste schooldag, school uit om 12:15 uur!  

 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


