
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di 29 mei:    Groepen 3 en 4 Project ‘Wie woont of werkt waar?’ (Pauluskerk) 

do 7 juni:    Atletiekdag groepen 7 en 8 

di 12 juni:    Groepen 6 Polderproject 

di 12 juni:    Groepen 3 Kabouterpad 

vr 15 juni:    Studiedag » Alle kinderen vrij 

ma 18 juni:    20.00: Ouderraad 

di 19 juni:     Kleuterdag 

di 19 juni:    20.00: Medezeggenschapsraad 

ma 25 juni:    Schoonmaakavond 

vr 29 juni:    Tweede rapport 

ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 

vr 6 juli:    Slotfeest 

di 10 juli:    Afscheidsavond groep 8 

wo 11 juli:    Doorschuiven naar nieuwe groep 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

ma 16 juli t/m vr 24 augustus: Zomervakantie 

 

 

 

 

Volgende week ronden we het thema Kiezen af. Inhoud: Over wat vastligt in het 

leven, wat voor ons gekozen wordt en de ontdekking welke keuzes je zelf kunt 

maken. 

De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Boaz kiest voor Ruth (Ruth 2, 14-23); Ruth trouwt met Boaz 

(Ruth 3 en 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-18) 

Groepen 5 en 6: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Een kind voor Noömi (Ruth 4, 13-22). 

Groepen 7 en 8: Loskopen (Ruth 4, 1-12); Het komt goed (Ruth 4, 13-22). 

 

 

 

 

 

 

Afgelopen vrijdag mocht ik u een brief sturen met het goede nieuws dat ik 

binnenkort mijn taak kan overdragen aan een nieuwe directeur, namelijk 

Loles Bobo Ruiz. Volgens mij is dit de juiste persoon om de leiding van de 

school van mij over te nemen. Daarom feliciteer ik niet alleen het bestuur 

en het schoolteam hiermee, maar ook onze leerlingen en u als ouders! 

T.z.t. zult u vernemen wanneer u als ouders de gelegenheid zult hebben 

om met haar kennis te maken. 
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Gefeliciteerd met de nieuwe directeur! 



 

 

Vorige week vrijdag was groep 4 

op bezoek bij Het Filiaal theatermakers in Theaterhuis de Berenkuil. Samen met 

de Filiaaltrainers hebben ze in de inspectiekamer, de routekamer én de 

controlekamer alle facetten van het vak van een nachtwaker onderzocht. En 

tegelijkertijd hebben ze er voor gezorgd dat er niks mis kon gaan en alles onder 

controle was. Daarna zagen ze de in de theaterzaal De Nachtwaker. Een 

voorstelling waarin helemaal niks gezegd wordt en héle wonderlijke dingen gebeuren. Het lijkt een beetje 

een saai beroep, maar deze nachtwaker neemt het heel serieus. Hij is een pietje precies en alles gaat volgens 

een strak schema. Elke dag weer. Totdat één van de deuren steeds weer opengaat en hij zijn 

nieuwsgierigheid niet kan bedwingen... Wil je meer weten over deze voorstelling en Het Filiaal 

theatermakers? Kijk gauw op www.hetfiliaal.nl! 

  

Gisteren zorgde de verkeerscommissie voor mooie circuits op het schoolplein. 

Hopelijk hebben de groepen 4, 5 en 6 er veel van geleerd. Met dank aan de ouders die de begeleiding hiervan 

voor hun rekening namen!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

In februari/maart hebben we een mooie vastenactie gedaan voor Stichting Kamaria 

naar school. Nu is deze stichting genomineerd voor de actie Warm Hart van de NCRV. 

Jacques Roeleveld, de vader van voorzitter Judith, heeft hen aangedragen: “Klein 

maar fijn: een kleine organisatie, die grootse dingen doet. Rechtstreekse steun door 

samenwerking met een Keniaanse hulporganisatie. Geen overbodige kosten: het 

bestuur werkt geheel op vrijwillige basis. (en natuurlijk trots op mijn dochter!)” De vijf goede doelen met 

de meeste stemmen maken kans op een mooi geldbedrag. Daarvan kan de stichting nog meer tienermeisjes 

helpen naar school te gaan.  

Stem je ook op Kamaria naar school? Dat kan je hier doen: https://www.ncrv.nl/geven/stichting-kamaria-

naar-school. Dankjewel! 

 
  
Met vriendelijke groet 

en alvast een heel goed weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

Actie ‘Warm Hart’ voor ‘Kamaria naar school’ 

Verkeersweek 

Mooie voorstelling voor groep 4! 
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