
NIEUWSBRIEF 

Schooljaar 2018/2019, nummer 18, 20 juni 2019 
 

Belangrijke data  
Datum Activiteit 

24 juni Studiedag leerkrachten, alle leerlingen vrij! 

25 juni/26 juni Vanaf nu intekenen voor rapportgesprekken 

26 juni Afsluiting themaweken in het Westerpark 

Week van 1 juli Rapportgesprekken  

8 juli Groep 3/ 4B (juf Lineke) naar het Woeste Westen 

8 juli Afscheidsavond groepen 8; ouders krijgen een aparte uitnodiging.  

9 juli Groep 3H (juf Marjorie/juf Freddy) naar het Woeste Westen 

10 juli Groep 3/ 4A (juf Jantien/juf Linda) naar het Woeste Westen 

11 juli Groep 4H (juf Lisa/juf Esmée) naar het Woeste Westen 

12 juli Laatste schooldag. Start zomervakantie om 12.40 uur! 

 

Informatie uit de school 
 
Afscheid 
Aan het eind van dit schooljaar nemen afscheid van drie collega’s die met pensioen gaan: Juf Teresa van 
groep 1/2G, juf Cobie van groep 8H en juf Anna, intern begeleider van de groepen 3-4, 4 en 5. Daarnaast 
nemen we ook afscheid van juf Lineke van groep 3/4B en van juf Bianca (groep 5H, 6H en 7H). Zij hebben 
beiden een nieuwe baan gevonden in hun woonplaats.  
Op woensdag 3 juli tussen 13 en 14 uur kunnen ouders afscheid nemen van deze collega’s. Dit zal 
plaatsvinden op de locatie Van Hallstraat (zie bijlage) 
                                                               
Onder water kunstwerken 

Kunstenares Anne heeft op beide 
locaties samen met de kinderen een 
prachtig kunstwerk gemaakt van de 
gespaarde plastic doppen maken. Het 
resultaat is prachtig!! 
 
 
 

 
 
Suikerfeest 
Vorige week werden de kinderen op de locatie van Hogendorpplein verrast met een 
traktatie  door een groep ouders die uitdeelden ter ere van het Suikerfeest. Naast 
koekjes werden er ook mooie fruitsalades uitgedeeld. Hartelijk dank aan deze groep 
ouders! 
 
 
Samenwerking met BSO Natuurfontein 
Zoals wij eerder hebben vermeld gaan wij in het gebouw op het Van Hogendorpplein samenwerken met 
BSO Natuurfontein. U zult het team van Natuurfontein vanaf nu tegenkomen in het gebouw, maar ook bij 
verschillende activiteiten.  
  



Opbrengst sponsorloop 
In de week van 13 mei hebben alle 
kinderen de longen uit hun lijf gerend 
tijdens de sponsorloop. Dit jaar zijn 
alle opbrengsten zijn voor onze eigen 
schoolpleinen. Vanwege dit doel zijn 
zelfs een aantal leerkrachten 
enthousiast geraakt om ook mee te 
rennen om zo wat geld op te halen!  
Het overweldigende bedrag van  
€ 9308 is opgehaald!  
 

We zijn erg trots op alle kinderen die, ook dit jaar weer, ontzettend hun best 
hebben gedaan!  De kinderen hebben de opbrengst op onze schoolpleinen 
getekend.   
                                                            
Aankomende activiteiten 
 
Afsluiting thema Onder Water 
Woensdag 26 juni, is het zo ver! Dan sluiten wij ons thema ‘Onder Water’ af met een spetterend feest in 
het Westerpark!  
De kinderen van groep 3 t/m 8 worden op de gewone tijd op school verwacht, vlak na 8.30 uur lopen we 
dan gezamenlijk naar het Westerpark, waar we worden opgewacht door het speciale Onder Water Comité. 
De kleuters starten een uur later met hun programma, namelijk om 10.00 uur. Ze mogen ook pas om 9.30 
uur op school komen. Als dat een probleem is, kan het ook eerder, maar spreek dit af met de leerkracht. Zij 
worden bij aankomst in het Westerpark om 10.00 uur net als de andere kinderen ontvangen door het 
speciale Onder Water comité. 
 
Een groot aantal ouders heeft gezamenlijk een activiteiten-parcours voorbereid, voor elke bouw 
verschillende spellen en uitdagingen, die allemaal met (onder) water te maken hebben. We willen dan ook 
vragen om uw kind het volgende mee te geven in een tas met naam erop: 
- Handdoek en droge kleding 
- Zwemvliezen en duikbril (als uw kind die heeft) 
- Petje 
De kinderen van groep 5 en 6 wordt verzocht om ook een emmer mee te nemen. 
De kinderen worden gevraagd om kleding aan te trekken volgens de kleuren in onderstaand schema. Graag 
thuis al goed insmeren met zonnebrandcrème en eventueel nog meegeven, i.v.m. de weersverwachting.  
 
Voor verschillende activiteiten hebben we nog hulpouders nodig. Schrijft u zich alstublieft in op de lijst bij 
de klas. De feestelijke ochtend wordt met een ‘spetterende show’ gezamenlijk afgesloten op het 
Korfbalveld, vanaf 12.15 uur. De ouders worden van harte uitgenodigd om daarbij te zijn en worden dus om 
12.15 uur verwacht bij het Korfbalveld in het Westerpark. 
 
Uw kind mag op de gewone tijd om 12.40 uur (kleuters 12.35 uur) met u mee naar huis. Meldt u het 
duidelijk bij de leerkracht van uw kind, dat u  hem of haar mee neemt! Als uw kind naar de opvang gaat 
op woensdag, wilt u die dan waarschuwen, dat ze in het Westerpark opgehaald moeten worden. 
 
Als er nog vragen zijn, kunt u die aan de leerkracht of aan de klassenouders stellen. 
We maken er een onvergetelijk dag en een klaterend mooi feest van. 
 
ACDC, Juf Linda en juf Freddy 
 
  



Kleurenschema per groep: 

Groep 1/2  AP Gonnie/Grietje rood/rose/wit  

Groep 1/2  BP Rosemarijn/Netty groen/wit/geel  

Groep 3/4 AP  Jantien/Linda v Amstel blauw/groen  

Groep  3/4 BP   Lineke rood/blauw/groen  

Groep 5  P   Renee paars/rood/zwart  

Groep 6  P   Gladys rood/geel/bruin  

Groep 7  P   Linda K blauw/geel/zwart 

Groep 8  P   Jordy/Hanna bruin/oranje  

    

Groep 1/2  FH  Malou  blauw/oranje/wit  

Groep 1/2  GH Teresa/Freddy groen/rood  

Groep 3  H   Marjorie/Freddy groen/oranje  

Groep 4  H  Lisa  rose/rood/zwart 

Groep 5  H   Renske  geel/zwart  

Groep 6  H   Loes M geel/bruin/wit  

Groep 7  H   LoesF/Bianca blauw/wit/grijs  

Groep 8  H   Cobie  zwart/rood/ wit  

 
Groepen 3 en 4 naar het Woeste Westen 
De groepen 3 en 4 van beide locaties gaan in de laatste week naar het Woeste Westen voor een les “het 
leven in de sloot”. Dit is een mooie afsluiting van het thema “Onder Water”. De les is van in de ochtend 
onder schooltijd. Geeft u uw kind kleren aan die vies mogen worden en makkelijke schoenen of laarzen.  
In de agenda bovenaan deze nieuwsbrief kunt u lezen wanneer de klas van uw kind gaat.  
 
Werk aan het nieuwe schoolplein 
Momenteel wordt er hard gewerkt aan ons nieuwe schoolplein achter  de locatie van Hogendorpplein. 
De verwachting is dat het schoolplein over 2 weken af zal zijn. 
Pas na de zomervakantie wordt het nieuwe schoolplein in gebruik worden genomen zodat de nieuwe 
beplanting  tijd krijgt om goed aan te slaan. 
 
 

 
De volgende  nieuwsbrief verschijnt op  4 juli 2019 

 

 


