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Personeel 

Juf Marianne neemt aan het eind van dit 

schooljaar afscheid. Ze mag na meer dan 40 

jaar werkzaam te zijn geweest in het 

onderwijs, gaan genieten van haar (pré-) 

pensioen. In de laatste schoolweek zetten 

we haar in het zonnetje.  

Later hierover meer. 

Op woensdag 3 juli wordt u om 12.00 uur van 

harte uitgenodigd om onder het genot van 

een kopje koffie, haar nog een keer te 

begroeten en de hand te schudden.  

 

Personeelsformatie volgend schooljaar 

Ondanks dat we, gezien ons leerlingaantal 

bekostiging krijgen vanuit het Rijk voor 3 

groepen mogen we toch weer in 4 groepen 

blijven werken. We zitten in de luxe positie 

dat onze vereniging ervoor kiest en gelukkig 

nog de mogelijkheden heeft, om onze 

scholen wat extra formatie te geven. 

Voor het overzicht wie in welke groep 

lesgeeft komend schooljaar verwijs ik u naar 

de bijlage. 

 

Kandidaat MR 

We zijn nog op zoek naar een nieuw lid voor 

onze MR. ( zie vorige nieuwsbrief) 

Aanmelden als kandidaat of meer info over 

de MR? Hiervoor kunt u bij mij (Theuny)  

terecht. We vergaderen in principe 3 keer 

per jaar. 

 

 

 

 

Columbus en……  

 

De Columbus komt op 11 en 26 juni. 

De Bieb op School start weer in het nieuwe 

schooljaar. 

 

Rapporten 

Anders dan andere jaren worden de 

rapporten in de laatste schoolweek 

meegegeven. Er zullen geen 10-

minutengesprekjes zijn. Deze hebben in 

november en februari plaatsgevonden. Wilt u 

toch nog wat vragen over uw kind maak dan 

deze week een afspraak met de 

desbetreffende leerkrachten. 

Kinderen uit groep 1 die vanaf februari 

ingestroomd zijn, krijgen nog geen 

rapportage. 

 

Schoolfotograaf  

De schoolfotograaf komt volgende week 

donderdagmiddag 13 juni voor het maken van 

de groepsfoto’s en een afscheidsfoto van 

groep 8.  

Wilt u ons uiterlijk 

woensdag 12 juni 

schriftelijk laten 

weten wanneer uw 

kind NIET op de 

groepsfoto mag! 

Zie bijlage! 

Volgend schooljaar zijn de portretfoto’s + 

groepsfoto weer aan de beurt. 
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TSO/ BSO 

U kunt uw kind nog aanmelden voor de 

BSO op dinsdag of donderdag. Doe dit 

tijdig, uiterlijk 12 juni a.s. zodat we 

weten of we na de zomervakantie kunnen 

starten ( op verzoek heeft u deze week 

ook een papieren versie van het 

aanmeldformulier ontvangen). 

Verder zijn we nog op zoek naar vrijwilligers 

voor de tussen de middag opvang (TSO) en 

voor de buitenschoolse opvang op dinsdag en 

donderdag (BSO).  

Schroom niet om u aan te melden!  

U ontvangt een vrijwilligersvergoeding van  

€ 10,00 per uur. (zie ook vorige nieuwsbrief) 

 

Sponsoractie Autowasstraat XXL  

 

Op woensdag 19 juni is het zover. Onder het 

genot van een kopje koffie en wat lekkers 

wordt uw auto, fiets, rollater……….door de 

kinderen gewassen onder begeleiding van 

ouders. Heel veel ouders zetten zich in om 

die dag te helpen of om van te voren iets 

lekkers te bakken! Dat vinden we 

fantastisch!!! 

De opbrengst is voor school. We sparen o.a. 

voor nieuwe bouwplanken (die zijn nl. erg uur 

€ 50,00 p. st.) voor het buitenspel voor groep 

1-2 en extra buitenpelmateriaal voor groep 3 

t/m 8. 

 

Eindfeestweek 

Dit jaar willen we het eens anders doen. 

Niet één dag feest maar verspreid over de 

hele week regelmatig een leuke activiteit. 

Natuurlijk vergeten we de leerlingen van 

groep 8 niet. Zij mogen op woensdag 

meedoen met de activiteiten! 

 

Groep 1 t/m 4 

Volgende week dinsdag 11 juni gaan we op 

schoolreis. De uitnodiging hiervan heeft u 

reeds ontvangen. Denkt u alstublieft aan de 

stoeltjes/zitverhogers voor kinderen kleiner 

dan 1.35 m.  

 

Groep 5-6 

Wij waren de eersten die op schoolreis 

gingen en we kunnen terugkijken op een 

heerlijke dag. De foto`s staan op mijn 

album.nl.  

Deze week zijn we met de Cito’s begonnen.  

Spannend, maar tegelijk ook wel leuk. 

Tussendoor lekker ontspannen met bewegen 

of een zomerboekje of een dansje.  

Voor mijzelf betekent het ook dat mijn 

laatse weken van werken op De Goede Polder 

zijn aangebroken. Daar ga ik toch nog maar 

niet teveel bij stil staan. ……… 

  

Groep 7-8 

Kamp was ontzettend leuk! De sfeer was top 

en de zon deed haar best. We willen Petra 

en Gommert nogmaals bedanken voor hun 

inzet deze kampdagen.  

Nu op naar de laatste weken. We maken 

Cito’s en we oefenen de musical. Groep 8 

wordt soms verwend, door bijv. gymles te 

verzorgen aan groep 1 en 2.  

Het einde komt in zicht. 

11 juni kijken we met de kinderen die het 

leuk vinden samen de wedstrijd van de 

Oranje Leeuwinnen in het lokaal van groep 

7/8. Deze begint om 15.00 uur. 

 

De musical wordt uitgevoerd in het 

dorpshuis op 27 juni. Deze keer willen we 

ook voor de middagvoorstelling kaarten 

verkopen voor belangstellenden.  

De kaarten zijn te koop op school. 

Na de musical nemen we afscheid van groep 

8. Vrijdag hebben zij dan hun laatste 

schooldag. Groep 7 en 8, veel plezier de 

laatste weken! 

 

 

 

 

 



 
  

Data komende periode 

 3 t/m 14 juni afname Citotoetsen 

 Ma. 10 juni Pinksteren 

 Di 11 juni schoolreis groep 1 t/m 4 

 Do. 27 juni musical groep 7-8 

 1 t/m 5 juli eindfeestweek 

 Wo. 3 juli afscheid juf Marianne  

 Vr. 5 juli laatste schooldag; alle 

kinderen ’s middags vrij 

 Zomervakantie 8 juli t/m 16 

augustus 

 

Zie voor de volledige kalender onze 

website onder het tabblad: agenda. 

 

 

Vriendelijke groeten namens het team,  

Theuny Hoekstra-Flikweert 


