
Geslaagde afscheidsfeesten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vr 8 juli:   12.00 uur: begin zomervakantie   

ma 22 augustus:  Eerste schooldag schooljaar 2016/2017 

di 30 augustus:   Informatieavond groepen 1 t/m 4 

wo 31 aug. t/m vr 2 sept:  Schoolkamp groep 8 

di 6 en wo 7 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

ma 12 september:  20.00 uur: Ouderraad  

wo 21 sepember:   Studiedag leerkrachten groepen 1/2 » kleuters vrij 

vr 23 september:  Buitendag bij Buitenzorg met alle groepen 

wo 28 september:  20.00 uur: Medezeggenschapsraad 

wo 5 oktober:   Start Kinderboekenweek 

do 6 en vr 7 oktober:  Schoolfotograaf 

 

 

Degenen die erbij waren zullen het beamen: 

we hebben in de afgelopen week twee mooie 

evenementen achter de rug. 

Op vrijdagavond 1 juli genoten honderden 

kinderen en ouders van het slotfeest dat 

ditmaal in de vorm van een fancy fair was 

gegoten. Na een spectaculaire 

openings(drum)act door groep 5 zorgde een 

heuse band (met de man van juf Wina) voor 

een gezellige sfeer en waren er heel veel 

activiteiten zodat niemand zich hoefde te 

vervelen. En had je geen zin om iets te doen, 

dan bleef je gewoon staan om onder het 

genot van een hapje of drankje een praatje te maken. Maar tussentijds waren er wel prijzen te winnen bij het Rad 

van Avontuur (of Fortuin) en werd er een bod uitgebracht op diverse ter beschikking gestelde diensten of spullen.  

O ja, tussendoor schuilden we even voor wat druppels, maar dat mocht de pret niet drukken.  

Rest mij om een woord van dank uit te spreken aan de voorbereidingscommissie en alle ouders die hebben 

meegewerkt. Daarnaast een speciaal bedankje aan De Generaal, Petershof, Proef Soest, Loovision, Brandweer Baarn 

en de leerlingen van groep 7 en 8. 

 

 

En afgelopen dinsdag was het al weer feest: 

groep 8 nam afscheid met een spetterende 

musical. Nadat we de achtste groepers ’s 

morgens één voor één de school hadden 

uitgegooid, genoten ’s middags de groepen 3 

t/m 7 van hun geweldige optreden. En ‘s 

avonds zat de zaal vol met ouders, 

grootouders, andere familieleden en 

teamleden om met veel bewondering de 
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Afscheid en welkom 

Bijlagen 

Ten slotte 

Toelichting bij het digitaal rapport 

stralende sterren uit groep 8 te aanschouwen. We werden in ‘Alles overboord!’ meegenomen op een cruisereis met 

passagiers die de reis gratis mochten meemaken, maar vervolgens in vervelende situaties terechtkwamen en niet 

verder kwamen dan de Noordzee.  

Na de pauze gaven de juffen Jacobine, Renske en Wina een terugblik op het afgelopen jaar, kregen de kinderen een 

goodiebag met van alles en nog wat, werden de klassenouders in het zonnetje gezet en ontving de school een mooi 

afscheidscadeau in de vorm van een picknicktafel voor het grote plein. Als afsluiting zongen we als schoolteam alle 

kinderen toe met voor ieder een persoonlijke limerick. Bij de meeste ouders kwamen op deze avond best wel wat 

emoties los. Dat kun je begrijpen, want in sommige gevallen werd een basisschoolperiode van wel 12, 14 of 20 jaar 

afgesloten! 

 

 

In de vorige nieuwsbrief zag u al een overzicht op welke school voor voortgezet onderwijs de achtste groepers en 

Marijn uit groep 7 hun onderwijscarrière gaan vervolgen. Daarnaast zijn er nog vier kinderen die na de vakantie op 

een andere school verder gaan: 

- Lutijn van der Sluis gaat verder op Boulevard 410 in Amersfoort, een school voor SBO. 

- Floor en Lot Ruempol gaan verder op de NBS. 

- Valerie van Leeuwen gaat verder op een school in Oostenrijk, vanwege de verhuizing van haar gezin naar dit land. 

Wij wensen hen alle goeds op hun nieuwe school!  

Na de zomervakantie gaan we in totaal 12 nieuwe kleuters verwelkomen: 

In 1/2-A: Roos van der Wilt 

In 1/2-B: Stijn Pueper, Milan van der Hoek, Robyn van Essen, Fiep Dekker, Seth Dricot en Yorick 

Rikken 

In 1/2-C: Tobias Pothof, Elouise Rijken, Jason de Rooij, Veerle de Kubber en Merlijn Muts 

In groep 7 komt Jens de Boer terug. In groep 4 maakte hij destijds de overstap naar het SBO en 

nu kan hij gelukkig weer de draad bij ons oppakken! 

 

 

 

Sommige ouders vroegen waar je de toelichting bij het digitaal 

rapport kunt vinden. Voor deze toelichting kunt u terecht op 

onze website. Wanneer u de link ‘Ouderportaal’ opent, ziet u 

vanzelf dat u met één klik bij de toelichting bij het rapport 

terechtkomt.  

 

 

 

Van een aantal ouders kreeg ik een flyer over een bepaalde activiteit aangereikt, met het verzoek om deze met u te 

delen.    

                                                                                         

 

 

 

Morgen om 12.00 uur zwaaien we de kinderen uit en hopen we 

ze weer te begroeten op maandag 22 augustus a.s. 

We wensen u en uw gezin een heel goede vakantietijd toe! 

 

Met vriendelijke groet  

namens het hele schoolteam,    

Jacques van der Vlies  


