
   
 

   
 

 

Nieuwsbrief 1  30-08-2019 
  

Belangrijke data 
           

     

- 9 oktober: Studiedag, alle kinderen vrij 
- 21 okt -25 okt: Herfstvakantie 
- 22 november: Studiedag, alle kinderen vrij 
- 18 december: Kerstdiner 

(woensdagavond!) 
- 20 december: studiedag, alle kinderen vrij 
- 21 dec -6 jan: Kerstvakantie 

Welkom 
  

       

Welkom terug! 
We zijn het schooljaar weer fris gestart en 
hopen dat u genoten heeft van de 
zomervakantie. Samen maken we er een 
fantastisch jaar van! 
 

Jump-in 
 

 

Afgelopen schooljaar hebben wij op het 
zomerfeest het certificaat Jump-in mogen 
ontvangen. Wij zijn nu een gezonde school. 

We denken dat als we dit goede voorbeeld aan 
de kinderen op school meegeven ze daar veel 
baat bij hebben, ook na hun basisschooltijd. Wij 
vragen u daarom om hieraan mee te werken, 
zowel tijdens als na schooltijd, in de school. Dit 
geeft veel duidelijkheid aan de kinderen.  

Nieuwe leerkrachten 
 

 

In de hal op het planbord hangt een overzicht van 
de bezetting bij ons op school. We zijn heel blij 
dat we met een volledig team zijn gestart. Ook 
kunnen wij u informeren dat per 9 september de 
nieuwkomersgroep gaat starten met twee 
nieuwe juffen. Juf Daisy en juf Elsa. Dit zijn twee 
ervaren NT2 leerkrachten.  



   
 

   
 

Afscheid Meester Peter en Juf Femke met verlof 
 

 
 
 

Meester Peter gaat vanaf 1 september 
genieten van zijn welverdiend pensioen. 
Vandaag was zijn laatste werkdag op 
school. Hij is erg verwend door de 
kinderen en vanmiddag nemen wij 
gezamenlijk nog afscheid van hem! 
  
Juf Femke gaat vanaf volgende week 
woensdag genieten van haar 
zwangerschapsverlof. Juf Karen (tijdelijk) 
en juf Ingeborg zijn onze vaste krachten 
van het IB team op dit moment.  
 

Veranderingen in de school 
 

 

 
In de zomervakantie is de buitenkant van de 
school geschilderd. De binnenkant van de school 
is gedeeltelijk geschilderd. De laatste 
schilderwerkzaamheden zullen plaatsvinden in 
de herfstvakantie. 
 
De grote pauze hebben we iets aangepast. Wij 
hebben ervoor gekozen de groepen op drie 
verschillende tijdstippen pauze te laten houden. 
Zo zijn er minder kinderen tegelijk op het plein, 
waardoor kinderen meer ruimte hebben om te 
spelen. De eerste week is dit een groot succes 
gebleken! 
 

 

Gift van 36.000 euro  
 

 

 
Wij hebben voor de zomervakantie een gift van 
‘Stichting Blocks Goetheerfonds’ van 36.000 euro 
ontvangen. Wij hebben deze gift ontvangen 
omdat deze stichting de taalvaardigheid onder 
jongeren wil bevorderen. Wij hebben met deze 
gift ruim 100 Chromebooks extra kunnen 
aanschaffen voor de groepen 5 t/m 8. Nu kan 
ieder kind vanaf groep 5 over een chromebook 
beschikken. Met het digitaal verwerken op deze 
Chromebooks  kunnen wij nu nog beter adaptief 
en gedifferentieerd werken met de kinderen in 
de klassen. Wij gaan u op ons informatiemoment 
later dit jaar hierover meer laten zien.  
 



   
 

   
 

 
 
 
     Tot de volgende nieuwsbrief! 


