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ma 20 juni:  Groepen 4: Theatervoorstelling in Utrecht: Mevrouw Ophelia 
ma 20 juni:  19.00-21.00: Schoonmaakavond 
vr 24 juni:  Tweede rapport 
ma 27 en di 28 juni: Oudergesprekken 
vr 1 juli:  19.00-21.00: Slotfeest 
di 5 juli:  Afscheid groep 8 
vr 8 juli:  12.00 uur: begin zomervakantie   

 
 
 
 

Volgende week gaan we verder met het thema: Wie ben ik? 
Inhoud: Wie ben je? Identiteit, jezelf kennen en accepteren; jezelf tot de orde roepen. 
Bijbelverhalen groepen 1 t/m 4: 
Een	  angstige	  Jona	  (Jona	  1,	  3-‐15).	  	  
Bijbelverhalen groepen 5 t/m 8: 
Een	  vis	  (Jona	  2);	  Naar	  Nineve	  (Jona	  3).	  	  

 
Ook komend jaar kunnen we gelukkig met 11 groepen doorgaan. 
Hierdoor kunnen we alle groepen gewoon doorschuiven. Dit betekent 

dat we twee groepen 5 en twee groepen 8 zullen hebben. De huidige leerlingen in 2A, 2B en 2C komen samen in één 
groep 3.  
* Ook komend jaar is er een LIO (leraar-in-opleiding) aan de school verbonden. Het is een oud-leerling van de 
Amalia-Astro, namelijk Emma van der Burgh. Zij zit in de laatste fase van de opleiding en krijgt iedere week 
minimaal twee dagen de verantwoording over groep 7. 
* Renske Hoving komt weer terug van haar zwangerschapsverlof, maar wordt wel voor één dag per week 
‘uitgeleend’ aan de Onderwijscoöperatie. En we nemen weer afscheid van Annelieke Dik, haar tijdelijke 
vervangster in groep 7B.  
*  De Plusgroep blijft o.l.v. Anne Pronk. 
*  De indeling van de groepen ziet er komend schooljaar als volgt uit: 
Groep 1/2-A: Miranda Kruithof en Anneloes Dijkman 
Groep 1/2-B: Janet Havinga en Simone Scholten 
Groep 1/2-C: Anja Termaat en Mirjam Windsma 
Groep 3: Frances van de Graaf en Hennie Blijleven 
Groep 4: Joke Pietersma en Anneke Sonnenberg 
Groep 5A: Anne Veenstra  
Groep 5B: Miriam van Leeuwen en Jacobine Wijnhoven 
Groep 6: Eloy Kok (op woensdag: Jacobine Wijnhoven) 
Groep 7: Carla de Graaf (op maandag/dinsdag: Emma van der Burgh)	   
Groep 8A: Ellis Bos  
Groep 8B: Wina Veldkamp en Renske Hoving 
* Komende week wordt duidelijk wie de ‘losse dagen’ in de groepen 5A en 8A gaan invullen. 
* Op woensdag 6 juli a.s. schuiven we alvast 45 minuten (van 11.00 tot 11.45 uur) door naar de situatie zoals van na 
de zomervakantie, zodat de kinderen alvast weten in welk lokaal en bij welke leerkracht(en) ze komen en of ze 
misschien nieuwe kinderen in de klas krijgen. 
* Voor de teamleden waarvan u hierboven nog niet de naam bent tegengekomen geldt dat hierbij geen 
veranderingen optreden. Iris de Koning (IB-er), Betty Hemmes (onderwijsondersteuning), Margriet van Wijk (OICT-
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Zijn uw kinderen ook zo enthousiast over de dinoplaatjes 
van Freek Vonk? 
Toch verzoeken we u om de stickerboeken thuis te laten. 
De dubbele stickerplaatjes mogen alleen in de pauzes 
onderling geruild worden. 



Schoonmaakavond 

Afspraken 

Rapport en oudergesprekken 

Team Pascal 

coördinator) en Adrie Rossen (gymleerkracht op vrijdagochtend) blijven op hun post. En dat laatste geldt ook voor 
de directeur van de school. 
*   De overige informatie over het nieuwe schooljaar ontvangt u in een later stadium. 
 

 

Vanaf volgende week vrijdag, dus 24 
juni, kunt u op uw ouderportaal het actuele rapport van uw kind(eren) bekijken. In 
de week daarna geven we u de gelegenheid om op school 10 minuten met de 
desbetreffende leerkracht van gedachten te wisselen. Deze gesprekken vinden 
plaats op maandag 27 en dinsdag 28 januari, zowel na schooltijd als in de avonduren.  
Voor deze laatste gespreksmomenten bent u zeker niet verplicht om in te tekenen. Als er geen directe aanleiding is 
of wanneer u al regelmatig met de leerkracht over uw kind spreekt, hoeft u zich niet voor deze avond aan te 
melden. 
Meldt u zich aan via onderstaande link. Dat kan t/m maandag 20 juni a.s. Wilt u dit echt op tijd doen, want we 
willen u graag volgende week woensdag laten weten wanneer we u verwachten.  
 
https://www.survio.com/survey/d/M4D1T5S4O7L6S8L9N 
 

 

Nog één keer helpen we u herinneren aan de 
schoonmaakavond van volgende week maandag. Als het goed is, bent u ook door de 
klassenouder uitgenodigd om hieraan mee te doen. Hopelijk laat u ons niet in de steek. 
 

 
 
Zo af en toe blijkt het nodig om een aantal afspraken nog eens onder de aandacht te brengen. 
Het zijn dingen die we ook de kinderen helpen herinneren, maar u kunt ons hierbij helpen. 

• Zo zijn er toch nog kinderen die ’s morgens te laat op school komen. Het is echt de bedoeling dat alle 
kinderen om 8.25 uur (dus bij de tweede bel) in school zijn. Alleen op die manier kunnen we om 8.30 uur 
met de les beginnen. Zorg er dus voor om op tijd van huis te gaan. Dit geldt ook voor de kleutergroepen. We 
verwachten dat de ouders van kleuters om 8.30 uur weer de school uit zijn. Het is de bedoeling dat de 
ouders met kinderen uit de groepen 1/2 via de kleuteringang naar binnen gaan. De kinderen vanaf groep 3 
gaan zelfstandig naar binnen via het grote plein. 

• ’s Middags eindigt de lestijd om 14.45 uur. Dit betekent dus dat de kinderen iets later naar buiten komen. 
• We blijven de kinderen erop wijzen dat het niet de bedoeling is dat er gefietst wordt op het plein. Zowel 

voor als na schooltijd lopen ze met de fiets aan de hand. De ouders die om 14.45 uur op hun kind wachten, 
verzoeken we om een paar stappen naar voren te doen, zodat de kinderen achter u langs met de fiets naar 
de straat kunnen lopen. 

• Afgelopen week kreeg opnieuw een volwassene voor schooltijd op het plein keihard een bal tegen het 
lichaam. We hebben daarom afgesproken dat er voor schooltijd niet meer gevoetbald wordt op het plein. Na 
schooltijd mag dat pas vanaf 15.00 uur. 

 
 
U zult begrijpen dat we het Team Pascal nog steeds een warm hart toedragen. Daarom 
noemen we hier graag dat u weer kunt intekenen voor fotoshoots. Ditmaal op zondag 26 

juni. De opbrengsten gaan dit keer via de deelnemers aan de Amsterdam City Swim voor kids naar 
het goede doel ALS. Namens team Pascal zwemmen dit jaar ook een aantal leerlingen van de AA 
mee: Julia Vendel uit groep 6, Juliette Verhoek uit groep 7 en David van der Horst uit groep 8. Info 
over de fotoshoots is te vinden op teampascal.nl/fotoshoots. Info over de kinderen op 
teampascal.nl/city-swim-kids. 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel mooi weekend gewenst,    
Jacques van der Vlies 	  


