
 

 
 

 

 

 
 
Dag allemaal, 
 
 

Wat een beregezellige dag hebben we 

vrijdag met elkaar beleefd! De 

kermisspelletjes in en rondom de school 

waren weer een groot succes. Het thema 

GiGaGroen was ook duidelijk aanwezig, 

bijna alle ouders hadden zich voor de 

gelegenheid verkleed. Voor alle 

hardwerkende moeders was er zelfs een 

stoelmassage geregeld door Margreet van 

Hecke….wat een luxe… Voor de kinderen 

waren er poffertjes, limonade, tatoeages, appels en superleuke ‘groene’ 

spelletjes. Om 14:45 uur veranderende de school in een backstage-

kleedkamer, want heel veel kinderen deden dit jaar mee met de 

Playbackshow en moesten nog omgekleed, opgetut en voorbereid worden. 

Spetterende, vertederende, hilarische en prachtige optredens hebben we 

gezien, in een bomvol café de Vriendschap. Wat een fijne start van het 

Kermisweekend!  

 

 

 10 0ktober 2022 



 

 

Tijdelijk afscheid  

 
Na de herfstvakantie zien we als eerste juf Melanie een aantal 

maanden niet op school. Zij gaat met haar man Jeroen een prachtige 

reisavontuur aan. Zij zal na de voorjaarsvakantie gelukkig weer bij ons 

terug zijn. We wensen Melanie en Jeroen natuurlijk heel veel mooie 

avonturen toe! Gelukkig hebben we met elkaar voor een fijne oplossing 

kunnen zorgen. Voor groep 5-6 betekent het, dat vanaf de herfstvakantie 

tot aan de voorjaarsvakantie juf Nanda er is op de maandag en vrijdag. Juf 

Marinda staat dan op dinsdag, woensdag en donderdag voor de groep. In 

groep 1-2 verandert er dan ook iets: juf Marieke is er op de maandag, 

dinsdag en vrijdag. Juf Nanda staat dan op woensdag en donderdag voor 

deze groep. Volgt u het nog....  

Juf Amanda is vrijdag 2 december voorlopig voor het laatst bij ons. Zij 

gaat dan met zwangerschapsverlof en zal na de meivakantie weer terug 

zijn. Dat is superfijn, want dat betekent dat Amanda op tijd terug is voor de 

laatste periode met de musical, schoolkamp en het afscheid van groep 8! 

Ook voor haar afwezigheid is natuurlijk vervanging. Hoe dat er precies uit 

gaat zien weten nog niet, zodra dat duidelijk is, laat ik u dat natuurlijk 

weten. 

 

Belangrijke data  

 
10 oktober   adviesgesprekken ouders groep 8 

11 oktober   Boswachter Arjan Postma in alle groepen 

11 oktober   Gastles Energy Challenges groep 7-8 

12 oktober   Voorleesochtend  peuters en groep 1-2! 

14 oktober   reptielen show groep 1-4 

17-21 oktober   Herfstvakantie 

24 oktober   Start thema tijd/klokken groep 1-4 

25 oktober   Voorstelling groep 7-8 in COOL theater 

25 oktober   studiemiddag team Spelling na schooltijd 

28 oktober   GGD screening leerlingen uit 2012 en 2017, 

hierover ontvangt u bericht en een uitnodiging van de GGD 

3 november   schoolschaatsen groep 5-6 les 1 

 



 

Met vriendelijke groet namens het gehele team, 

Edith Hoegen 

 

 

 


