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vr 3 juli:   18.30-21.00: Slotfeest! 

ma 6 juli:    Groep 4 naar Nemo Science Center 

ma 6 juli:   Groepen 6 naar Zuiderzeemuseum 

di 7 juli:    Afscheidsavond groep 8 

do 9 juli:   Groep 5 naar Spoorwegmuseum 

vr 10 juli:   12.00 uur: Begin zomervakantie voor alle groepen 

ma 24 augustus:   Eerste schooldag schooljaar 2015/2016 

wo 31 augustus:  20.00 uur: Ouderraad 

do 3 september:  Informatieavond groepen 1 t/m 4 

di 8 en wo 9 september: Startgesprekken groepen 5 t/m 8 

wo 9 september:  Studiedag leerkrachten kleuterbouw » kinderen  

groepen 1 en 2 vrij 

do 17 september:  Schoolreis groepen 3 en 4 

ma 21 t/m wo 23 september: Schoolkamp groep 8  
do 24 september:  Studiedag alle leerkrachten » alle kinderen vrij 

vr 25 september:  Schoolreis groepen 5, 6 en 7 

ma 5 en di 6 oktober:               Schoolfotograaf 

vr 9 oktober:   Start kinderboekenweek / Juffen- en meestersdag 

wo 14 oktober:   20.00: Medezeggenschapsraad 

 

 

 

Volgende week staan we nog één week stil bij het laatste thema van dit 

schooljaar: De natuur. Inhoud: Over de grootheid van de natuur die uitnodigt tot beleving en 

verwondering. Over de plaats van de mens in de schepping en zijn verantwoordelijkheid voor de 

wereld. De verhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Wonen in de tuin van God (Genesis 2 en 3) 

Groepen 5 t/m 8: Het begin (Genesis 2, 4 – 25); Mensen in hun blootje (Genesis 3). 

 

 

 

Morgenavond is het zover! Ons slotfeest op een prachtige zomeravond. Laten we hopen dat de 

weergoden ons gunstig gezind zijn. Even nog een paar puntjes m.b.t. de organisatie van de Grand 

Départ: 

Zorg dat u met uw kind op tijd op school bent. Want we vertrekken om 18.30 uur met de versierde fietsenoptocht! 

De kinderen die een versierde fiets hebben stellen zich op langs het afzetlint in de Parkstraat. De organisatie staat 

klaar om dit in goede banen te leiden. Vooraan komen de fietsende ouders en de geluidswagen. De kinderen lopen 

naast hun fiets. De kinderen die geen fiets hebben, lopen er achteraan. Dus alle kinderen! De meelopende ouders  

(onderbouw) lopen aan de zijkant mee. Helemaal achteraan de motoren en weer een geluidswagen. 

De route: We lopen door de Leestraat (langs de Jumbo). Bij de Promenade de Nieuwstraat in en dan 

rechtsaf de Laanstraat in. (als u daar staat kunt u als iedereen voorbij is, meelopen in de optocht) 

Wij vervolgen onze route door de Laanstraat, langs het Gemeentehuis, om de muziektent heen en 

dan weer terug de Laanstraat in. Bij Hoogeveen gaan we de Spoorstraat weer in, in de richting van 

het schoolplein. De kinderen zetten hun fietsen voor het kleuterplein en dan kan het feest op het 

plein beginnen. 

Er zijn allerlei activiteiten, maar als u een drankje gehaald heeft, beginnen we met een welkom en 

enkele podiumpresentaties. De kinderen van alle groepen hebben wat ingestudeerd. 
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Afscheid groep 8 

Komend schooljaar 

 Waar gaan de achtste groepers naar toe? 

Even wennen 

Hittegolf 

Verder kunnen u en de leerlingen van groep 7 en 8  fietsen (spinnen) onder begeleiding van een instructeur. 

Zowel op het grote als op het kleine plein zijn er allerlei activiteiten. 

In het speellokaal (het ‘Louvre’) is een prachtige tentoonstelling ingericht met het werk van de kinderen. 

En verder verkopen we op onze brocante markt prachtige oude schoolplaten. 

We gaan er met elkaar een geweldig feest van maken. 

 

 

 

Vandaag konden we niet anders dan het lesprogramma aanpassen. Voor groep 3 stond 

vanochtend de excursie naar Paleis Soestdijk al op het programma en voor groep 8 het 

oefenen van de musical (morgen ook), maar voor de rest was het thema ‘water’.  

De ouders van de groepen 5, 6 en 7 ontvingen vanmiddag al een e-mail dat hun kind morgenmiddag vrijaf heeft. Hun 

middagschooluren worden morgen verplaatst naar de avond.  

 

 

 

 

Op dinsdagavond 7 juli a.s. nemen we ’s avonds afscheid van 32 achtste groepers. Evenals vorig 

jaar maken we hiervoor gebruik van de theaterzaal van de Amerpoort. Dit jaar wordt de 

musical ‘Het dank eraf!’ opgevoerd. Op maandag zingt groep 8 alle liedjes voor de 

kleutergroepen en op dinsdagmiddag treden ze op voor de groepen 3 t/m 7. Als het goed is, 

zijn de ouders van deze groepen al benaderd om hierbij te helpen als chauffeur (groepen 3, 4 en 

5) of als fietsbegeleider (groepen 6 en 7). 

We hopen om 14.45 uur weer terug te zijn bij school. 

 

 

 

 

Op de ochtend van de afscheidsavond, dus a.s. dinsdag, gaan we de achtste groepers ‘de school uit gooien’. Na de 

zomervakantie vervolgen ze hun schoolloopbaan op 6 verschillende scholen voor voortgezet onderwijs: 

- Griftland: Esmeralda, Rosa, Daniël, Naut, Finne, Emelie, Emma, Wouter, Bram, Julia, Seb, Marieke en Luuk, 

- Baarnsch Lyceum: Eva B, Noa, Tristan, Thom, Sophie, Merle, Sjoerd, Floris, Delano, Tim en Lucas 

- De Brink: Britt B en Britt de R 

- Johan van Oldenbarnevelt: Max en Lana-Fé 

- Alberdingh Thijm: Doeke, Mara en Eva vd H 

- Vathorst: Puck 

 

We wensen deze 32 meisjes en jongens een heel goede tijd op hun nieuwe school! 

 

Woensdagochtend 8 juli a.s. schuiven de kinderen aan het eind van de ochtend, om 11.00 

uur, alvast even door naar hun nieuwe groep en hun nieuwe juf/meester. Dit helpt hen vast om het op 24 augustus 

minder spannend te vinden. 

 

 

Op maandag 24 augustus, de eerste schooldag na de zomervakantie, ontvangt u de jaarflyer met de belangrijkste 

informatie over het nieuwe schooljaar. We willen nu alvast de volgende mededelingen aan u doorgeven: 

 N.a.v. onze ervaringen met de informatieavond en de kennismakingsgesprekken van vorig jaar september 

hebben we besloten: 

- dat we op donderdag 3 september een informatieavond organiseren voor de 

groepen 1 t/m 4. 

- dat we op dinsdag 8 en woensdag 9 september in de groepen 5 t/m 8 alle ouders 

uitnodigen voor een kennismakingsgesprek. Vorig jaar was in de groepen 7 en 8 ook de 

betreffende leerling bij het gesprek aanwezig. Dat beviel goed. Dit jaar mogen ook de 

kinderen van groep 6 hierbij aanwezig zijn. I.p.v. een informatieavond krijgen de ouders van 

de groepen 5 t/m 8 aan het begin van het jaar van de eigen leerkracht(en) een e-mail met 

alle belangrijke informatie. 

 



Hoofdluiscontrole 

 

 We geven u alvast de data van de eerste studiedagen door: 

- Op woensdag 9 september hebben alle leerkrachten van de kleuterbouw van de 10 scholen binnen onze 

stichting een studiedag. Dit betekent dat op die dag alle kinderen van de groepen 1 en 2 vrij zijn. 

- Op donderdag 24 september vindt de eerste studiedag van onze eigen school plaats. Hierdoor zijn op 

deze dag alle kinderen van onze school vrij. 

 

 

 

 

 

Zoals het er nu naar uitziet hebben we komend schooljaar in 10 van de 11 groepen al een 

ouder die de hoofdluiscontrole voor haar rekening wil nemen. Alleen in groep 1/2-B 

hebben we nog niemand. Het zou fijn wanneer voor de zomervakantie nog iemand zich 

meldt, want de eerste controle vindt al direct na de vakantie plaats. 

 

 

Met vriendelijke groet  

en alvast een heel prettig weekend toegewenst, 

Jacques van der Vlies 

 


