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Komend schooljaar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vr 29 juni:    Tweede rapport 
vr 29 juni:    Groepe 1/2-A: Singer Laren	 
vr 29 juni:    Groep 4: Paleis Soestdijk 
ma 2 en di 3 juli:   Oudergesprekken 
wo 4 juli:    Na schooltijd: Voorverkoop muntjes slotfeest 
vr 6 juli:    Slotfeest / Afscheid meester Jacques 
ma 9 juli:    Groepen 5 en 6: Suppen in Spakenburg 
ma 9 juli:    Groep 7: Museum Spakenburg 
ma 9 juli:    Groep 8: Stadswandeling Amersfoort 
di 10 juli:    Groepen 3: Bezoekerscentrum ’s-Graveland (Met de boswachter op pad) 
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 
 

 
 
 

In de laatste twee weken van het schooljaar is het thema: Ontwerpen 	
Inhoud: Nieuw maken, creëren, in het leven roepen, ontwerpen. Over de uitdaging voor 
de mens om zijn wereld vorm te geven en te vernieuwen. 
Groep	en 1 t/m 4: Het verhaal van de zeven dagen (Genesis 1) 
Groepen 5 en 6: En God zag hoe mooi het was (Genesis 1,1 - 2,4) 
Groepen 7 en 8: Heel goed (Genesis 1,1 - 2,4) 
 

 
 
In de vorige nieuwsbrief heeft u de groepsindeling 

2018/2019 al kunnen lezen. De overige informatie over komend schooljaar kunt u 
vinden: 

- In de jaarflyer 18/19 die op de eerste schooldag na de vakantie aan de kinderen 
wordt meegegeven. 

- In de schoolgids 18/19 die z.s.m. na de zomervakantie op de website wordt geplaatst. 
We willen echter wel alvast een aantal belangrijke data aan u doorgeven: 

• Aan het begin van het schooljaar: 
- Donderdag 30 augustus: Informatieavond groepen 7  
- Dinsdag 4 september: Informatieavond groepen 1/2 (19.00-20.00) en 3 en 4 (20.00-21.00) 
- Dinsdag 11 en woensdag 12 september: Startgesprekken groepen 5 en 6 
• Studiedagen onder schooltijd (dus vrije dag voor de kinderen): 
- Woensdag 10 oktober, maandag 4 maart (dag na voorjaarsvakantie) en vrijdag 21 juni 
- Maandag 29 oktober (dag na herfstvakantie) is er een studiedag voor alle scholen van de stichting. 
• Studiemiddagen onder schooltijd voor leerkrachten groepen 1/2 (dus vrije middag kleuters): 
- Donderdag 22 november, maandag 18 februari en dinsdag 9 april. 
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Rapport en oudergesprekken 

Schoonmaak 

Juf Loles  

Bijlage  

 
 
 

De ouders die een oudergesprek hebben aangevraagd, kregen 
inmiddels de uitnodiging daarvoor. Denkt u eraan om voor of na het 
gesprek even langs de tafel met de gevonden voorwerpen (in de hal 
bij de groepen 3) te lopen. 
Zoals u weet staat vanaf morgen het tweede rapport op het 
ouderportaal. Vanaf 12.00 uur is deze in te zien. 

 
 

 
 

 
Wat fijn dat deze week zoveel ouders een steentje hebben bijgedragen aan de 
schoonmaak van de school. Heel hartelijk dank daarvoor! 
 
 
 
 

 
 

Leuk hoe kinderen reageren op mijn afscheid en op de komst van een 
nieuwe directeur. 
Een voorbeeld daarvan is dat sommige kinderen wel even moeten 
wennen aan de achtergrond van mijn opvolgster. Ja, want ze hebben 
gehoord dat juf Loles in Spanje is geboren. “Hoe moet dat nou, want 
dan kunnen we haar toch niet verstaan?” 

 
 
 
 

Van sportcoördinator Irene de Jong kreeg ik een overzicht van een tweetal sportdagen in de zomervakantie. 
U vindt het als bijlage. 
 
 
Met vriendelijke groet 
en alvast een heel fijn weekend gewenst,        
Jacques van der Vlies	
	


