
Trefwoord 

Afscheid groep 8 

Slotfeest morgen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 
 
 

 
 

Ook in de laatste week 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. 
De verhalen van volgende week: 
Groep en 1 t/m 4:  
Adam en Eva (Genesis 2) 
Groepen 5 en 6:  
Een wereld voor de mens (Genesis 2, 4-25) 
Groepen 7 en 8:  

Aardmensjes (Genesis 2, 4-25) 
 

 
Ik ontving nog even een toevoeging van de organisatie om aan u door te geven:  

Het feest morgen is alleen bedoeld voor de huidige ouders en leerlingen van de school. Er is simpelweg geen 
ruimte voor oud-leerlingen en/of ouders die vroeger kinderen bij ons op school hadden. Dus wanneer u van 
anderen iets verneemt… 
 

 
 
 

Op dinsdag 10 juli a.s. nemen we afscheid van onze achtste groepers! Ze bieden ons daarom op die dag de 
musical ‘Rampenkamp’ aan. Nadat we ze ’s morgens om 8.30 uur de school uitgegooid hebben, treden ze ’s 
middags in de Amerpoort op voor de groepen 3 t/m 7. Wellicht 
hebt u zich opgegeven als chauffeur (groepen 3 en 4) of 
fietsbegeleiding (groepen 5, 6 en 7). We gaan ervan uit dat de 
kinderen om 14.45 uur weer terug zijn bij school. 
’s Avonds is de officiële afscheidsavond voor hun ouders en 
genodigden. Ook dat vindt plaats in de theaterzaal van de 
Amerpoort. 
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Waar gaan de achtste groepers naar toe? 

Rectificatie 

Even wennen  

Afscheid 

Toelichting bij rapport 

 
 

 
Na de zomervakantie vervolgen de 28 meisjes en jongens van de groepen 8 hun schoolloopbaan op 5 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs:  
 

- Baarnsch Lyceum: Maud, Jip, Nikki, Noortje, Linde, Luca, Teun, 
Koen, Lisa, Maia, Adaeze, Niek, Floris en Julia 

- Waldheim: Nathan, Sterre, Sven, Enzo, Giel en Storm 
- Griftland: Tirza, Micky, Roos, Daniël en Jet	 
- Alberdingk Thijm: Jens en Rick 
- Vathorst: Pauline 

 
We wensen hen een heel goede tijd op hun nieuwe school! 
 

 
 

 
In de opsomming van de studiedagen in de laatste nieuwsbrief is een foutje geslopen: 
De laatste van de drie studiemiddagen voor de leerkrachten van de groepen 1/2 is niet op dinsdag 19 april, 
maar op dinsdag 14 mei 2019. 
 

 
 

Ik wijs u nog graag even op de toelichting bij het rapport welke u op onze website bij 
‘Ouderportaal’ kunt vinden. Zeker voor de ouders die er dit jaar voor het eerst mee te maken hebben is het 
handig om die er even bij te pakken. 
 

 
 

Op woensdagochtend 11 juli a.s. schuiven de kinderen aan het eind van 
de ochtend alvast even door naar hun nieuwe groep en hun nieuwe 
juf/meester. Dit helpt hen om het op 27 augustus minder spannend te 
vinden. 

 
 
Wel spannend hoor, om de komende dagen afscheid te gaan 

nemen. Het is een goed besluit, dus ik heb er geen spijt van en bovendien krijg ik 
een prima opvolgster waar ik alle vertrouwen in heb. Het spannende komt dus 
meer door de bijbehorende emotie van alle bijzondere herinneringen uit die 42 
mooie onderwijsjaren. 
En dan ook nog eens de onzekerheid over wat er georganiseerd wordt. Meestal ben 

ik overal van op de hoogte en nu moet ik het allemaal 
loslaten en laten gebeuren (en mocht ik vandaag niet eens 
op school komen…) Da’s best lastig, merk ik. 
En dan moet ik namens mijn collega’s ook nog aan u 

doorgeven dat vanaf a.s. zaterdag op RTV Baarn een interview met jullie 
afzwaaiende directeur te zien is… 
 
Met vriendelijke groet  
en alvast een heel prettig weekend gewenst,        
Jacques van der Vlies      P.S. Als bijlage een flyer van de Speeldoos over de 
               Theater3daagse!	


