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Terugblik

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben u, met name de laatste weken,
‘lastiggevallen’ met brieven. We realiseren ons dat. Acties, sportdag, schoolreis, excursies,
schoonmaak… Tja, het is hier een heel bedrijf…
Nadrukkelijk willen we u danken voor uw betrokkenheid en hulp op allerlei terrein!
Data

●
●
●

6 juli:
Groep 1 en 2 vrij
6 juli:
Schoolreis groep 3 t/m 7
12 juli:
Afscheid groep 8

●
●

15 juli:
Verjaardag Meester Ligtenberg
16 juli t/m 24 augustus:
Zomervakantie

Geboren

Er kwam blijdschap in het gezin van Zoya Damtie en haar ouders en zus, want er werd een
broertje geboren! Hij kreeg de naam Nathan. Hartelijk gefeliciteerd!

Deze week ontvingen we nóg een blij
bericht! Meester van Wijngaarden en
zijn vrouw ontvingen een dochtertje;
een lief zusje voor Naomi, Daniël en
Marcus. Ze noemen haar Sifra. Van
harte gefeliciteerd!

Dank u wel!
We willen alle overblijf-, pleinwacht-, bibliotheekouders en verkeersbrigadiers hartelijk bedanken
voor hun hulp bij de schooltaken in het afgelopen jaar. Ook de ouders die hulp hebben geboden
bij de klassentaken; hartelijk bedankt!
Deze dank gaat gepaard met een blijk van waardering, die u deze week krijgt.
En… als we u onverhoopt vergeten zijn… kom dan zéker even langs bij meester Romijn!
Krentenbaard
In diverse groepen kregen we een melding van krentenbaard. Meer informatie over deze
infectieziekte kunt u vinden op de site van het RIVM:
https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Veelgestelde_vragen/Infec
tieziekten/Vragen_en_antwoorden_krentenbaard
Gevonden voorwerpen
Er zijn nog heel wat persoonlijke spullen van de kinderen in de school achtergebleven.
Volgende week wordt het in de gemeenschapsruimte uitgestald. Mist u nog een jas, gymkleding,
skeelers, …? Kom gerust langs om even te kijken!
Dinsdagmiddag 10 juli na schooltijd zal alles wat nog is blijven liggen, worden afgevoerd.
Schoolgids
U ontvangt donderdag 12 juli de nieuwe schoolgids die we voortaan jaargids noemen. Dit is het
dynamische deel van de schoolgids en omvat de gegevens die elk jaar wijzigen. De complete
schoolgids staat op onze website.
Ook worden die donderdag de rapporten uitgedeeld.
Zomervakantie
Vrijdag 13 juli begint de zomervakantie. Om 12.15 uur sluit de school haar deuren.
Bij het aanbreken van de zomervakantie willen we het bestuur, de ouders en de kinderen een
heel goede en zonnige vakantie toewensen.
We hopen elkaar bij leven en welzijn na de vakantie weer te ontmoeten om met nieuwe
krachten aan het werk te kunnen gaan.
Nadat het team voor een jaaropening bijeen is geweest op D.V. vrijdagavond 24 augustus om
19.00 uur, zullen de lessen weer beginnen op maandagmorgen 27 augustus om 08.30 uur.
Allemaal een fijne vakantie!

Voor alle data in deze
nieuwsbrief geldt:
Deo Volente
GR/EvL

