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Terugblik
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar… Wat is het voorbij ‘gevlogen’!
Deze laatste drukke weken hebben we veelvuldig een beroep op u, als ouders, gedaan voor
allerhande activiteiten. Fijn dat u blijk gaf van uw betrokkenheid. We hebben dat echt
gewaardeerd en danken u daar hartelijk voor!
Data
 12 juli:
Groep 1 en 2 vrij
 12 juli:
Schoolreis groep 3-7
 15 juli:
Verjaardag meester Ligtenberg

 18 juli:
Afscheid groep 8
 19 juli t/m 30 augustus:
Zomervakantie

Geboren
Ze werd ‘grote zus’ en is daar maar wát trots op!
Esmee Slootweg kreeg een lief, klein zusje dat Vera heet. Van harte gefeliciteerd!
Dank u wel!
Een welgemeend ‘bedankt!’ voor de hulp die we kregen van ouders bij het overblijven, de
pleinwacht, de schoolbibliotheek, het oversteken, het computeren, het verzorgen van de
plakboeken en allerlei andere steeds terugkerende school- en klassentaken.
Onze dank gaat gepaard met een kleine blijk van waardering, die u deze week krijgt. Mochten
we u onverhoopt vergeten zijn… kom dan zéker even langs bij meester Romijn!
Gevonden voorwerpen
In de loop van de tijd hebben we heel wat verloren voorwerpen verzameld. Volgende week
liggen al deze voorwerpen in de gemeenschapsruimte. Neemt u ook even een kijkje om te zien
of er eigendommen van u bij zijn?
Woensdag 17 juli na schooltijd ruimen we alles op en zullen we dat wat er nog ligt, afvoeren.
Jubileum
Maandag 1 juli was het twaalf en een half jaar geleden dat juf van Leeuwen-Struijk haar
administratieve werk bij ons op school begon. Met een gebakje en een boeket hebben we
stilgestaan bij dit jubileum. We willen de juf van harte feliciteren. De Heere heeft al die jaren

gezorgd en de school in haar heel veel gegeven. Een meedenkende, praktische en onmisbare
vraagbaak voor ons allemaal, niet in het minst voor de directeur.

Luistergesprekken
Het is nog ver weg, maar al snel na de zomervakantie, op 16 en 17 september vinden de
luistergesprekken plaats. Bent u op een van deze dagen verhinderd? Geef dan nu alvast uw
voorkeur door aan mw. van Vugt, hvanvugt@deakkerlisse.nl. Dit kan t/m uiterlijk 18 juli. Wilt u
er rekening mee houden dat het aantal te verwerken voorkeuren beperkt is?
Rapporten / Schoolgids
Donderdag 18 juli krijgen de kinderen hun rapport mee.
U ontvangt die donderdag ook de nieuwe Jaargids. Dit is het deel van de schoolgids met
gegevens die jaarlijks veranderen. De complete Schoolgids vindt u op onze website.
TSO
We ontvingen al veel aanmeldingen voor de TSO, fijn! Inmiddels zijn de roosters gemaakt. Er
zijn verdeeld over het rooster nog 16 in te vullen plaatsen. Wie helpt ons het rooster compleet
te maken? U vindt hier het aanmeldformulier of op onze website. Vol = vol!
Zomervakantie
Vrijdag 19 juli om 12.15 uur sluit de school haar deuren en start de zomervakantie.
We wensen het bestuur, de ouders en de kinderen van harte een fijne en goede vakantie toe.
Na de vakantie hopen we elkaar weer te ontmoeten om met nieuwe krachten aan het werk te
kunnen. Het team komt op vrijdagavond 30 augustus om 19.00 uur bij elkaar voor de
jaaropening. Maandagmorgen 2 september om 8.30 uur zullen de lessen weer beginnen.
Allemaal een fijne vakantie!
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