
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di 12 juni:    Groepen 6 Polderproject 

di 12 juni:    Groepen 3 Kabouterpad 

do 14 juni:    Groepen 5-6-7 naar Studio Snugger 

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 

di 26 juni:    Groepen 1/2-B en 1/2-C: Excursie Singer Laren 

vr 29 juni:    Groep 1/2-A: Excursie Singer Laren 

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:    11.00: Doorschuiven naar nieuwe groep 

vr 13 juli:    12.00: Begin zomervakantie 

ma 16 juli t/m vr 24 augustus: Zomervakantie 

 

 

 

Volgende week gaan we verder met het thema: Macht. 

Inhoud: Over macht en onmacht; over dwang, gezag en de kracht om te 

overtuigen. De bijbelverhalen van volgende week: 

Groepen 1 t/m 4: Jij mag de nieuwe koning zijn (1 Samuël 16, 1-23); David is Goliat 

de baas (1 Samuël 17).  

Groepen 5 en 6: De reuze-soldaat en de jonge herder (1 Samuël 17); David valt niet 

aan (1 Samuël 24, 2-8). 

Groepen 7 en 8: Geen schijn van kans (1 Samuël 17); Dit is je kans! (1 Samuël 24, 

2-8). 

 

 

 

Inmiddels zijn we natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor het 

nieuwe schooljaar. Daarbij hebben we ditmaal te maken met twee bijzondere situaties.  

Allereerst is er zoals u weet sprake van een directiewisseling. Mijn opvolgster, mevrouw Loles Bobo Ruiz, is 

nu nog heel druk met de afronding van directietaken op haar huidige school in Zwolle. De meeste zaken 

m.b.t. schooljaar 2018/2019 liggen dus nog op mijn bordje, maar u zult begrijpen dat er ook plannen zijn 

die ik graag aan haar overlaat. 

Daarnaast zijn we nog druk doende om de vacatureruimte weer op te vullen. Dat kost tijd 

en de nodige gesprekken. We vorderen gestaag, maar zijn nog niet helemaal rond. We 

blijven hopen en ernaar streven dat we u over twee weken een aantal nieuwe collega’s 

kunnen voorstellen en daarmee ook de groepsindeling van 2018/2019.  
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De hierboven geschetste situatie heeft ook gevolgen voor de invulling van 

onze studiedag op 15 juni a.s. Gelukkig is Loles daarbij aanwezig, maar we 

hopen natuurlijk ook dat op dat moment ons ‘formatieplaatje’ van het 

nieuwe schooljaar rond is. 

Er zal die dag hoe dan ook genoeg te bespreken zijn en uw kinderen houden 

er weer een lekkere vrije dag aan over. 

 

 

 

 

 

Ik kreeg de volgende tekst om aan u door te geven: 

 

In de nieuwsbrief van 17 mei gaven we u de gewijzigde schooltijden op vrijdag 6 juli door. 

I.v.m. de repetities voor de eindmusical van groep 8 moesten de tijden omgezet worden: 

Groepen 1/2 gaan om 12.00 uur uit 

Groepen 3 en 4 gaan om 12.35 uur uit 

Groepen 5, 6 en 7 gaan om 13.45 uur uit 

 

De start van het middagprogramma blijven ongewijzigd. 

Dus de groepen 1/2 worden om 16.45 uur op school verwacht en de andere groepen al om 16.00 uur. 

 

  
Met vriendelijke groet 

en alvast een heel prettig weekend gewenst,        

Jacques van der Vlies 

 

 

Studiedag vrijdag 15 juni 

Wijziging schooltijden vrijdag 6 juli a.s. 


