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Wij wensen jullie allemaal een hele 

fijne zomer! Geniet van een heerlijke 

vakantie en tot ziens in augustus! 

 

 

 
Tot ziens! 
Vandaag hebben we een wederom heel bijzonder schooljaar afgesloten. Een jaar waarin we opnieuw 
te maken kregen met een schoolsluiting en waarin jullie als ouders steeds op afstand moesten 
blijven. Wat hebben we de ontmoetingen met jullie in school gemist. We hopen dat we jullie in het 
nieuwe schooljaar ook weer op school kunnen gaan ontvangen. Daarvoor moeten we echter de 
ontwikkelingen rondom het virus blijven volgen. We willen jullie in elk geval heel erg bedanken voor 
jullie hulp bij het onderwijs aan jullie kinderen, jullie begrip en jullie meedenken. Samen moesten we 
het doen en dat hebben we opnieuw zo ervaren. Heel fijn! 
 
Aan het einde van dit schooljaar nemen wij afscheid van Jari Stegeman, Sinan en Nisa Bulut, Jur en 
Jula Pot en Charlotte Wolbrink. Zij gaan na de vakantie verder op een andere school. Wij wensen hen 
daar heel veel succes en plezier! 
Ook nemen we afscheid van de kinderen van groep 8. Gisteren hebben we een fantastische 
afscheidsavond gehad in theater De Kappen. Door het afscheid in twee rondes te organiseren, 
konden toch alle ouders van de kinderen bij het afscheid aanwezig zijn. We hebben genoten van de 
diverse talenten van deze groepen 8. 
Vanochtend hebben we ze met de hele school kunnen uitzwaaien. Wij wensen alle jongens en 
meisjes heel veel succes toe in het voortgezet onderwijs en willen hen en hun ouders bedanken voor 
het in ons gestelde vertrouwen en de prettige wijze van samenwerken! We kregen van deze groepen 
een doos met Kapla en voorbeeldbouwwerken, die de kinderen zelf hebben gemaakt. Dankjewel 
daarvoor. Daar zullen de huidige leerlingen en toekomstige leerlingen van onze school heel veel 



speel- en bouwplezier aan beleven! Ook ontvingen we een ouderwetse schoolbel en de traditionele 
groepsfoto voor in de eregalerij in het trappenhuis van de bovenbouw. Heel erg bedankt! 
 
 
Benoeming leerkracht groep 6 
May Ling is benoemd in de tijdelijke vacature voor groep 6. May zal volgend schooljaar fulltime bij 
ons werken in groep 6. Een aantal jaren geleden heeft zij op onze school haar stage doorlopen. Zij is 
daarom bekend met ons concept en de werkwijze in de bovenbouw. We zijn blij dat we haar als 
nieuwe collega mogen verwelkomen in ons team. 
De kinderen die volgend jaar in haar mentorgroep komen, hebben dinsdagmiddag al kennis gemaakt 
met May. 
 
 
Vanuit de OR 
 
Schoolfoto’s en ijsje 
De kinderen hebben deze week allemaal de groepsfoto ontvangen. 
Deze wordt aangeboden door de oudervereniging. Ook zijn we dinsdag 
allemaal getrakteerd op een heerlijk ijsje van Menotti. Een lekkere 
verrassing aan het einde van dit schooljaar. 
Ouderraad, dank jullie wel! Voor bovenstaande, maar ook voor jullie 
inzet in dit bijzondere jaar, waarin activiteiten soms op heel andere wijze vorm gegeven moesten 
worden. Toch is dat telkens weer gelukt, mede dankzij jullie inzet! 
 
Hoofdluiscontrole 
Elke woensdag na een vakantie is de hoofdluiscontrole. Controleren jullie je kind(eren) ook tijdens de 
zomervakantie regelmatig op hoofdluizen? 
 
 
Schoolkalender 
Op de website vind je op de pagina Schoolkalender de kalender voor het nieuwe schooljaar. Klik op 
de afbeelding op de pagina om de kalender te kunnen bekijken. 
 
 
Volgende nieuwsbrief 
Op vrijdag 20 augustus ontvangen jullie de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022 met 
daarin veel praktische informatie. Afhankelijk van de ontwikkelingen rondom het coronavirus zullen 
we jullie dan ook informeren over de richtlijnen die op dat moment zullen gelden voor de 
basisscholen. Houd de nieuwsbrief van 20 augustus dus goed in de gaten! 
 
 
Website 
Bij de berichten is geplaatst:  

• Sportdag Park Scholtenhagen op 28 augustus a.s.; 

• Steps Entertainment informatie over danslessen 

•  
 
Agenda  (De in groen gedrukte data zijn voor het eerst in de agenda van de nieuwsbrief opgenomen.) 
10-07 t/m 22-08 Zomervakantie 
23-08 Eerste schooldag 
25-08 Hoofdluiscontrole 
 


