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4 juli Musical en af-
scheid groep 8 

6 juli Rapport mee 

7 juli Laatste schooldag, 

Jaarsluiting om 
1200 uur. 

 8 Juli t/m 

20Augustus  

Zomervakantie 

21 Augustus jaaropening 

Agenda Nieuws  
Wat een geweldig feest hebben we 

met elkaar gevierd! Wat fijn dat er 

zoveel (groot)ouders en belangstellen-

den aanwezig waren en dat we het 

feest buiten konden vieren. 

Tijdens de knallende ;-) opening  zijn 

veel dankwoorden gesproken maar volgens mij is er nog een groep die niet 

is genoemd. En dat zijn jullie als ouders. Wat hadden we gemoeten zonder 

ouders die hielpen met het leegruimen van het oude pand, het uitpakken 

van dozen, het schoonmaken en inrichten en  het meedenken en organise-

ren van de opening. Heel erg bedankt voor ieders inzet! Vanmiddag hopen 

we u allen te zien bij de High Tea, waar we dat bedanken laten proeven. 

We kijken met veel dankbaarheid terug op afgelopen jaar.  Een druk jaar met verhuizen maar ook 

een jaar met veel onderwijsgroei.  Leerkrachten hebben opleidingen en cursussen gevolgd en konden 

het geleerde toepassen in de klassen, er is een uitdagender aanbod voor de kinderen die meer nodig 

hebben dan de gewone lesstof. Ook voor de kinderen met een achterstand was er voldoende begelei-

ding. Vanuit schoolmaatschappelijk werk en andere instanties hebben we ondersteuning gekregen als 

dit nodig was om ook mee te denken met dingen die de kinderen bezighouden buiten de lesstof. We 

zijn blij met alle gesprekken die zijn gevoerd. 

Natuurlijk zijn niet alle dingen goed gegaan, we zijn soms tekort geschoten in het geven van aan-

dacht of hebben leerlingen en ouders verkeerd begrepen. Ook bij ons op school is gepest. 

Alle zaken willen we bij God brengen, onze dankbaarheid uitspreken en zingen voor Hem. Tijdens de 

afsluiting op vrijdag 7 juli 12:00 zullen we dit als school doen. U bent hierbij van harte welkom! 

Ik wens u allen een heerlijke vakantie toe waarin lekker uitgerust kan worden en genoten van zon en 

zomer en elkaar. Op 21 augustus hopen we elkaar weer te zien! 

Hieronder vindt u nogmaals het overzicht van de vakanties in het komend seizoen met daarbij de toe-

voeging van studiedagen. Let op: er zijn studiedagen en studiemiddagen! 

 

Herfstvakantie          16-20 oktober 2017  

Kerstvakantie            25 december t/m 5 januari 2018 (vrijdagmiddag 22 dec.om 12:30 vrij) 

Voorjaarsvakantie    26 februari t/m 2 maart 2018 (vrijdagmiddag 23 feb. om 12:30 vrij) 

Pasen                        31 maart t/m 2 april 2018  

Meivakantie               23 april t/m 4 mei 2018  

Pinksteren                 21 mei 2018  

Zomervakantie          16 juli t/m 24 augustus 2018 (vrijdagmiddag 13 juli om 12:30 vrij) 

 

Studiedagen = leerlingen vrij   

 

Dinsdag 5 september  

Donderdagmiddag 5 oktober vanaf 12:30 

Dinsdag  5 december vanaf 12:30 en woensdag   6 december 2017 



Dinsdag 13 februari   vanaf 12:30 en  woensdag 14 februari   2018 

Vrijdag     15 juni 2018 

Vrijdag    29 juni 2018 

Maandag   2 juli 2018 

 

 

Hartelijke groet, Ellen Stoel 

3  juli Middag aanwezig 

4 juli Aanwezig 

5 juli Afwezig 

6 juli Aanwezig 

7 juli Aanwezig:   afsluiting om 12:00 

Groep 1/2 
 
We zijn weer 2 weken verder en het begint te wennen, het nieuwe gebouw. In de groep hebben we 

maar 4 groepstafels, maar meer is ook niet nodig. ’s Morgens als we binnen komen heeft de juf van 

sommige kinderen het kaartje bij een hoek gehangen en daar mag je dan gaan spelen. De andere 

kinderen zitten gewoon aan tafel en hebben dan iets meer ruimte, omdat ze niet met 8 kinderen aan 

een tafel zitten. 

 

In de ochtend spelen we buiten op het grote plein en tijdens de TSO spelen we op het kleine plein en 

naast de school. Gym is nog een klein probleem, omdat we daarvoor terug moeten naar het oude ge-

bouw en het lopen daar naar toe is voor sommige kinderen een gymles op zich. Ook bij het omkleden 

is het niet fijn dat je als leerkracht alleen met de groep bent, het zijn er dan toch 28 en als er wat ge-

beurd, heb je wel een probleem! Komende dinsdag is de laatste keer dat we gaan gymmen, als er ou-

ders zijn die tijd/ruimte hebben om mee te kunnen gaan, graag! Het is van 09.30 tot 11.00 uur 

(ongeveer). Volgend jaar gymmen we in de gymzaal tegenover de nieuwe school, dus dan is het pro-

bleem opgelost. 

 

We zijn ook met ons nieuwe thema begonnen, iets anders dan gepland: het is ‘wij duiken onder wat-

er’ geworden. Met dit thema leren de kinderen dat er een hele wereld onder water is die je niet kunt 

zien. De start van het thema was het boek: O. o, octopus. Het is een schitterend boek over een octo-

pus die op een morgen een staart uit zijn appartementje ziet komen. Wat moet hij daar tegen doen? 

Hij krijgt zoveel adviezen van zeebewoners dat hij er zeeziek van wordt. Uiteindelijk besluit hij het 

vriendelijk te vragen… 

 

We leren natuurlijk veel dingen, onder nader over de zee, wat is een zee? Welke dieren leven in zee? 

Over golven in de zee en over drijven en zinken. 

 

En dan hebben we nog maar 1 week om daar verder over te leren en te 

werken. Dan is het al weer zomervakantie. Wat gaat de tijd toch snel! 

Nog even en dan zullen Xander, Fynn, Aysana, Heidi, Kyra, Melchior, Ju-

lia, Tirza, Ian, Thijs (Volmer)en Daniël naar groep 3 gaan. We gaan jullie 

missen, maar wensen jullie natuurlijk ook heel veel plezier in groep 3! 

En wij starten dan volgend jaar met 17 kinderen; Dantae, Joas, Ezra, Eli-

as, Aiden, Luciana, David, Christianne en Nina in groep 2 en Julian, Noa, 

Thirsa, Thijs, Jan, Abel en Zion in groep 1. Tot aan de kerstvakantie staan 

er al weer 6 kinderen te popelen om naar school te komen als ze 4 jaar 

zijn en groeien we vrij snel weer boven de 20. Gezellig!! 

Maar zover is het nog niet, eerst de laatste week nog heerlijk met 28 kin-



Groep 3/4 
 
Beste ouders/verzorgers, 

Hier alweer het laatste nieuws van dit schooljaar en voor het eerst nu ‘de Wijze Weetjes!’. Wat is het 

jaar alweer snel gegaan! Volgende week nog een afsluitende week waarin we de musical van groep 8 

bekijken, een wenochtend hebben en van alles opruimen in onze eigen klas. Daarna vakantie!! (daar 

zijn we allemaal aan toe, kinderen én juffen..) en daarna gaan alle kinderen over naar het volgende 

jaar!! 

 

De CITO uitslagen zijn intussen zichtbaar op internet, als het goed is heeft u hier bericht over gehad. 

Mocht u nog vragen hebben over de resultaten van uw kind, kunt u mij natuurlijk na schooltijd aan-

spreken of even mailen, schroom niet! Volgend schooljaar zullen er aan het begin van het jaar ouder-

gesprekken gepland worden waarin we bespreken hoe we uw kind de komende periode kunnen hel-

pen. 

deren en wij willen alvast van de gelegenheid gebruik maken om 

u als ouders te bedanken voor het vertrouwen, de hulp, de fijne 

gesprekken en natuurlijk nog veel meer… en u allemaal een hele 

goede vakantie toe te wensen!! 

 

Belangrijke data voor de komende tijd: 

29 juni – High Tea (vanaf 15.30 uur) 

6 juli – Rapport mee 

7 juli (afscheid van groep 2, dus een klein feestje…) &  jaars-

luiting om 12.00 uur en dan zomervakantie!! 

Hartelijke groeten, 

juf Jacobien en juf Titia 



Groep 5/6 
 

 

Wat een feestelijkheden zijn er de afgelopen periode geweest! Leuke projecten, schoolreisje, de ver-

huizing en de afgelopen week het openingsfeest van onze school! Wat was het een groot succes. Het 

was zo leuk om te zien dat er zo veel mensen op het feest kwamen. We merken ook echt dat er in de 

omgeving positief wordt gesproken over onze school en er komen steeds meer ouders met jonge kin-

deren onze school binnenlopen! Zo krijgen de kinderen die nu in groep 4 zitten er volgend jaar een 

nieuw klasgenootje bij! En in de nieuwe groep 3 komt een nieuw klasgenootje (meisje) en in de nieu-

we groep 4 ook (jongen)! Het nieuwe klasgenootje van groep 4 (volgend jaar 5) is deze week komen 

wennen en wordt gelijk leuk opgenomen door de groep, leuk om te zien! 

 

De feestelijkheden van de komende week zijn alsvolgt: 

Donderdag 29 /6 in de middag HIGH TEA  voor alle ouders! 

Dinsdag 1 / 7 musical van groep 8 (overdag voor de kinderen en ‘s avonds voor de ouders van 

groep 8) 

Woensdag 

Donderdag 3/7 afscheidsfeestje met de klas. In de klas zijn allemaal spelletjes. 

Vrijdag 4/7 om 12.00 viering voor ouders en kinderen. 12.30 uur Vakantie!!! 

21/8 Eerste schooldag. 

 

Voor nu wil ik u heel erg bedanken voor uw betrokkenheid bij onze klas en uw kind! Het was een heel 

fijn jaar en ik vond het erg leuk om juf te zijn van deze 27 geweldige kinderen! Ik wens u alvast een 

heel fijne, rustige, gezellige zomervakantie toe!!  

Hartelijke groet, Marjorie 

Levend Water 

Deze week horen we met Levend Water verhalen over het delen van wat je hebt. Bijvoorbeeld het 

delen van ons eten en drinken met arme mensen. Of het geven van geld aan goede doelen. Maandag 

hoorden we het verhaal van Ruth die samen met Naomi aankwamen in het land waar Naomi vroeger 

al woonden. Ze waren arm en daarom ging Ruth iedere dag de restjes van het land oprapen. De land-

bezitter Boaz zag haar en hielp haar door te delen van alles wat hij had. Ook hoorden we hoe Jezus 

een groot wonder verrichtte toen hij 5000 mensen te eten gaf van 5 broden en 2 vissen. Met elkaar 

hebben we doorgesproken over wat wij hiervan kunnen leren. 

De kinderen hebben aanstaande vrijdag een toets van H39. 

Het memootje hoeft niet letterlijk geleerd te worden. Ze mogen het onze vader leren zoals zij die 

kennen. 

 

Afronding schooljaar 

 

We kunnen merken dat de kinderen toe zijn aan vakantie. Deze week begon wat onrustig. Er waren 

wat ruzies en er werd veel gekletst. Gelukkig hebben we dat met elkaar weer op kunnen lossen en is 

de sfeer weer fijn. Er wordt nog even hard gewerkt en af en toe ontspannen we met spelletjes uit de 

kast of even lekker tekenen. Er wordt in groep 6 hard en enthousiast gewerkt aan de werkstukken. 

De kinderen vinden het ontzettend leuk om te doen! Verder ronden we nu de laatste methode lessen 

af en werken we veel aan onze eigen leerdoelen op de tablet. Volgende week alweer de laatste week. 

We kunnen terug kijken op een mooi, gezellig en leerzaam jaar. 

Volgende week dinsdag zien we met de school de afscheidsmusical van groep 8. Donderdag krijgen 

de kinderen hun rapport mee naar huis. Via deze weg wil ik alle ouders alvast hartelijk bedanken voor 

een fijne samenwerking in het afgelopen jaar! Met veel plezier kijk ik vooruit naar volgend jaar. Dan 

gaat groep 5/6 weer naar de schooltuinen. Dit keer op donderdag ochtend van 9.00 tot 10.00 uur. 

Tegen die tijd zal ik ook een oproep doen aan jullie om mee te gaan als begeleiding. 

 

Huiswerk en belangrijke data: 

 

Vrijdag 30/6 Levend Water toets H39 

Di 4/7 Nieuwsbegrip huiswerk woordenschat en andere tekstsoort 

            Afscheidsmusical groep 8 

Do 6/7 rapport mee 

Vrij 7/7 Laatste schooldag. Jaarafsluiting. De leerlingen zijn om 12.30 uur vrij.     



Groep 7/8 
 
Het eerste Nieuws van onze nieuwe school! 

Wat een geweldig openingsfeest hadden we! 3 verschillende workshops: dans, zang en percussie! 

Van de percussie workshop kon iedereen van meegenieten, want dat mochten we laten zien. 

Het was fijn dat er zoveel ouders waren tijdens de officiële opening. We zijn ook ontzettend trots op on-

ze nieuwe school en onze nieuwe naam! 

 

Wat hebben we heerlijk geslapen op school met groep 8. Nog nooit zo’n rustige, relaxte avond en nacht 

gehad. De kinderen moesten ons als juffen vermanen in plaats van andersom. 

Er was best goed geslapen. We konden genieten van de kookkunsten van de familie Joosse en het ont-

bijt werd verzorgd door Corne en Annemieke. Heerlijk! 

Tussendoor hadden we gevoetbald, verstoppertje gedaan, filmpje gekeken en gerelaxed! Echt gezellig 

was het. 

 

De laatste weken zijn echt begonnen. Volgende week dinsdag heeft groep 8 hun afscheidsdag. Ik ben 

de hele tijd met hen en juf Didi zal voor groep 7 staan die dag. 

We hebben er zin in, maar we zien er ook wel tegen op. Het is dan echt definitief….Alle kinderen naar 

verschillende scholen. Naar het Erasmus, de GSR, Stedelijk College, ONC, Alfrink, Leo Kanner. Ze flad-

deren allemaal uit. 

 

We hebben tot nu verschillende bijbelverhalen gehoord: Adam en Eva, de torenbouw van Babel, de ark 

van Noach, Ruth, David en Goliath, Daul en David, Esther. Nu komen nog: Daniël, de genezing van de 

verlamde man en de genezing van de man die bezeten was door heel veel boze geesten. 

Bijzonder wat de kinderen nog graag willen horen. 

 

Naast het afscheid van groep 8 proberen we nog zoveel mogelijk gewoon te werken. En dat lukt de kin-

deren ook nog goed. Mijn complimenten! De spanningsboog is wel wat korter, maar toch lukt het nog 

wel. 

 

Maandag wordt Lars geopereerd. Het is dan nog afwachten of hij daarna nog op school komt. Veel suc-

ces Lars! We denken aan je! 

 

Dinsdag nemen we afscheid van juf Debbie. Juf Debbie heeft het hele jaar bij ons stage gelopen en heel 

wat kinderen extra kunnen helpen. Fijn dat u er was! We hopen dat u uw opleiding goed kunt afronden 

en kom nog eens een keertje langs. 

 

Ik wil iedereen bedanken voor dit schooljaar. Het is weer voorbij gevlogen. We hebben leuke, bijzonde-

re dingen met elkaar beleefd. Ik wil jullie bedanken voor het open contact. Goed contact met ouders 

verhoogt namelijk erg het werkplezier! Dus ontzettend bedankt. 

 

Groep 8, voor jullie komt nog een speciaal afscheidswoord op dinsdag, groep 7: tot na de vakantie! We 

gaan er weer een mooi jaar van maken. 

 

Hartelijke groet en geniet straks van een heerlijke vakantie! 

 

Groep 7/8 en juf Debbie en juf Francien 


