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Beste ouders en verzorgers,
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van juni 2018.

Afscheidsreceptie van mw. van Baalen op 6 juli
Op vrijdag 6 juli neemt mw. van Baalen officieel afscheid.
Zoals eerder is gemeld heeft Juf van Baalen heeft aangegeven, dat zij aan het eind van dit cursusjaar
gaat stoppen en met pre-pensioen zal gaan. ’s Morgens neemt ze officieel afscheid van de kinderen.
Ouders kunnen afscheid op 6 juli nemen tijdens de receptie die van 12.15 uur tot 13.00 uur duurt.

Afscheid mw. Goud
Juf Goud gaat na de zomervakantie ook dichter bij huis werken. Zij heeft aangegeven dat zij afscheid
wil nemen van de kinderen op de laatste schooldag (12 juli). Na schooltijd kunt u ook op die dag om
15.30 uur ook van haar afscheid nemen.

Nieuwe Ouderraadleden gezocht
De Ouderraad is voor volgend cursusjaar op zoek naar nieuwe ouders. Als u daarin geïnteresseerd bent
kunt u contact opnemen met dhr. Oudshoorn of mw. Pattiwaël.
De OR bestaat uit een groepje ouders, die een draaiboek heeft opgesteld van alle activiteiten, waarbij
een gedeelte van de organisatie wordt verzorgd of waarbij hand- en spandiensten worden verleend. U
moet hierbij met name denken aan activiteiten als sinterklaas, kerstviering, spelletjesdagen,
paasbrunch etc. De ouderraad wordt uit en door de ouders gekozen. De OR vergadert op enkele
woensdagen per jaar.

Flessenactie
De flessen actie, waarvan de opbrengst is bestemd voor het schoolplein heeft € 244,95 opgeleverd.
Een mooie opbrengst. Wij willen iedereen bedanken voor uw inzet om dit resultaat te bereiken.

Sportdag
Met groot enthousiasme kijken wij terug op de sportdag van 2018. De sportdag commissie heeft hard
gewerkt om deze dag in een heel nieuw jasje te steken. In de bijlage treft u een impressie en een
dankwoord aan.

Rapport en ouderavond
Op vrijdag 29 juni krijgen de kinderen van groep 2 t/m 7 hun rapport mee. In de week erna kunt u
gebruik maken van de gelegenheid om een afspraak voor een 10-minutengesprek te maken.

J. Oudshoorn, directeur en L. Pattiwaël, adjunct-directeur
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AGENDA juni / juli
Wo. 27 juni
Vr. 29 juni
Vr. 6 juli
Ma. 9 juli
Do. 12 juli
Vr. 13 juli
Ma. 27 augustus
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Studiedag – alle kinderen zijn vrij
Rapporten mee (groep 2 t/m 8)
Afscheid van mw. van Baalen
Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag en afscheid mw. Goud
Zomervakantie t/m vr. 24 augustus
Eerste schooldag
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