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Terugblik 

 Het was een warme week in en rond de school! Gelukkig kunnen we 
in deze warme tijd veel leuke dingen doen die verkoeling geven. Zo 
hebben alle groepen een waterfeest gehouden; heeft OB3 met water 
op het plein geschreven (dat was een leuke schrijfles!) én werden alle 
leerlingen van de school getrakteerd op een ijsje uit een echte ijskar 
op het plein!  
  

Afscheid schoolverlaters  

In de komende, laatste, schoolweek nemen we afscheid van onze 
leerlingen in groep 8. Een bijzonder afscheid dit keer, zonder musical. 
Maar toch gaan we er op school een mooi feest van maken, met een 
feestdag in de klas en een feestavond op het plein! Afgelopen week 
hebben we met de leerlingen van groep 8 zelfs een heuse lipdub 
opgenomen in het park naast de school. Wat was dat een feest! We 
hopen de lipdub komende week aan de ouders van groep 8 te kunnen 
laten zien!  
De volgende schoolverlaters gaan afscheid nemen van onze school: 
 
Odai, Hugo, Robin, Twan, Diederik, Eray, Nienke, Roan, Iris, Aimée, Jesse, Sven, Kyan, Job, Isa, Ties, Lars, 
Simon, Esther en Surupia. 
 
We wensen hen het allerbeste op het voortgezet onderwijs!  
 
Naast de leerlingen van groep 8, nemen we ook afscheid van Bram (OB1) en Amy (MB3). Zij gaan na de 
vakantie naar een andere school. Ook hen wensen we het allerbeste op hun nieuwe school!   

 

Kennismaken in de nieuwe groep 

Op maandagmiddag 29 juni gaan alle leerlingen kennismaken met hun nieuwe groep en hun 
nieuwe leerkracht(en) in hun nieuwe lokaal. Ook de nieuwe leerlingen komen dan 
kennismaken op onze school en in de nieuwe groep. Dit gebeurt onder schooltijd; u kunt uw 
kind dus op de gewone tijd ophalen van school.  
 

Schooltijden 

In de afgelopen weken zijn de onderbouwgroepen (OB1 en OB3) op de vrijdag tot 12.00 u naar school gegaan. 
Dit is ons eigenlijk erg goed bevallen! We hebben daarom de ouders van OB1 en OB3 gevraagd welke eindtijd 
op vrijdag hun voorkeur heeft: 11.30 of 12.00 u. Hierop gaf de grote meerderheid aan liever 12.00 u als 
eindtijd te hebben op vrijdag: 89% was hier voor. 11% had geen voorkeur.  
Deze uitslag is afgelopen week ook in de MR besproken, en daarin is besloten om inderdaad vanaf komend 
schooljaar de onderbouw op vrijdag tot 12.00 u naar school te laten gaan.  
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De schooltijden zijn daarmee komend schooljaar als volgt:  
Maandag      8.30 – 14.45*        
Dinsdag 8.30 – 14.45       
Woensdag   8.30 - 12.15          
Donderdag  8.30 – 14.45      
Vrijdag          8.30 – 12.00 (OB1 t/m MB1) 

   12.35 - 14.45 (MB2 t/m BB3)  
 
* groep 1 leerlingen gaan op maandag tot 12.00 uur naar school. 
Wilt u rekening houden met deze schooltijden, en dit ook aan het taxibedrijf doorgeven als uw kind met de 
taxi naar school gaat?  

 

Laatste schooldag 

Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij! 
Na de zomervakantie beginnen we weer op maandag 17 augustus om 8.30 uur. 
 

Agenda   

 

29 juni Kennismaken in de nieuwe groep (onder schooltijd) 

1 juli Afscheidsavond groep 8 - leerlingen 

3 juli Start zomervakantie; alle leerlingen om 12.00 u vrij!  

17 augustus Start nieuwe schooljaar om 08.30 u 

 

Doordenkertje 

 We zijn als school enorm trots op onze leerlingen. Als we komende week afscheid nemen van de leerlingen 
die naar een andere (vervolg)school gaan, voelen we die trots. En ook als we kijken naar onze leerlingen die 
nog bij ons blijven, voelen we dat ook! Om hoe ze gegroeid zijn, de stappen die ze zetten, de ontwikkelingen 
die ze doormaken. Onze leerlingen én u als ouders/verzorgers, mogen trots zijn op de weg die iedere leerling 
aflegt!  
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