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Zomervakantie 

27  augustus Start schooljaar  

Jaar opening 
14:45 u 

  

Agenda 

Nieuws  

“Ga met God en Hij zal met je zijn” 

Dat zingen we morgen bij de afsluiting van het schooljaar. We gaan 

een rustperiode tegemoet. We wensen iedereen een goede tijd toe, 

waarin tijd is voor andere dingen, tijd voor gezin en familie, tijd om 

Gods schepping te beleven. God gaat met ons mee. 

Nieuws 

Juf Ellen heeft de laatste chemokuur. Ze voelt zich nog niet goed en het spijt haar ontzet-

tend dat ze deze week niet op school kan zijn. We hopen dat ze na de kuren weer echt hele-

maal beter zal worden en ook steeds weer meer op school kan zijn in het komend school-

jaar. 

Rapport 

Vanmiddag gaan de rapporten mee. De laatste rapporten in deze vorm. Vanaf komend sei-

zoen zal het rapport er anders uitzien. 

We krijgen soms vragen over de betekenis van de  letters op het rapport. Daarom even een 

uitleg; 

g (goed)  rv(ruim voldoende) v (voldoende) m (matig) o of ov (onvoldoende) 

We horen soms dat kinderen het toch heel spannend vinden of ze wel over gaan. Als hier 

twijfel over is wordt hier met u als ouders ruimschoots voor de zomer over gesproken. 

High tea en bedankjes 

De high tea vorige week donderdag was erg gezellig. Voor de ouders was er een door de 

kinderen geknutseld bosje bloemen. Voor de ouders die er donderdag niet bij konden zijn 

staan er nog wat vaasjes. We zetten ze in de hal neer, wie nog niet heeft gehad mag er één 

uitkiezen. 

Afscheid 

Wat een geweldige avond beleefden we afgelopen dinsdag met groep 8, hun ouders en fami-

lie. Een persoonlijk afscheidswoord voor ieder kind en een geweldige musical. Wat een hech-

te, stralende club kinderen stond daar. Ze verlaten de school. Suzan, Marieke, Henk, Sem, 

Lars, Noah, Boaz, Micha, Mirte, Hannah en Mayke, het ga jullie goed op het voortgezet on-

derwijs. 



Er gaan nog enkele kinderen naar een andere school. Dit zijn Christianne en Aiden uit groep 

2 en Maarten en Jonah uit groep 6. We wensen jullie allemaal Gods zegen toe. 

Gymdocent 

GPOWN heeft voor alle scholen gymdocenten aangenomen. Op onze school komt op donder-

dag meester Jordy Schaddelee de gymlessen verzorgen. We zijn hier erg blij mee. 

Verklassen 

Vanmorgen konden we vast even wennen aan onze nieuwe groep. In verschillende groepen 

zullen nieuwe kinderen instromen. In het eerste weeknieuws komend seizoen stellen we ze 

aan u voor. 

Gevonden voorwerpen 

Afgelopen jaar hebben we toch weer heel wat spullen verzameld in de gevonden voorwerpen 

bak. We stallen ze uit in de gang. We willen alles graag kwijt voor de vakantie. Wat niet 

wordt opgehaald doen we weg zodat we volgend seizoen weer met een lege bak kunnen be-

ginnen. 

Een hele fijne vakantie allemaal!!! 

Francien Pronk 

 

‘Ik dank U voor dit wonder, Heer, dat U mijn leven kent en wat er ook gebeuren zal, dat U 

steeds bij mij bent.’ 

 

Wat hebben we dit in het afgelopen jaar mogen ervaren: God was erbij!  Op school, in de 

groepen, bij de leerkrachten en leerlingen en bij de gezinnen thuis en ook in mijn persoonlijk 

leven. 

We kunnen terugkijken op een jaar met veel gebeurtenissen met soms onrust door afwezig-

heid van teamleden wat gelukkig goed kon worden opgevangen. En zo staan we alweer voor 

de zomervakantie waarin we ruimte en tijd krijgen om uit te rusten en ons voor te bereiden 

op een nieuw schooljaar. 

Ik wil u bedanken voor uw inzet voor de school en uw vertrouwen aan ons gegeven in het 

afgelopen jaar en in het bijzonder voor uw meeleven bij mijn persoonlijke situatie. Wat heb 

ik veel kaartjes, mailtjes, berichtjes enzovoort ontvangen! Zo fijn om te merken dat er voor 

je gebeden wordt en aan je gedacht. Het heeft me heel goed gedaan. Deze week heb ik de 

laatste chemokuren ondergaan en kan ik aan het opknappen beginnen. Na de zomervakantie 

hoop ik langzamerhand mijn werk weer op te kunnen pakken. Ik heb er zin in en hoop u al-

len snel weer te zien. Maar eerst wens ik u een fijne vakantie waarin u kunt genieten van en 

met uw kinderen  van een periode van rust.  

          

Ellen Stoel 



 De nieuwe leerlingraad: 
 

De leerlingenraad 2018-2019 zal bestaan uit de volgende leerlingen: 

Sepp en Sanah (groep 5), Mirjam en Mirte (groep 6), Lieke en Jasper (groep 7), Choë en 

Abigaïl (groep 8) 



Groep 5/6 
 

We leven langzamerhand toe naar het einde van het schooljaar, de laatste gymles, de laatste reken en 

taalles, de laatste keer… en we kijken terug. We hebben aan elkaar moeten wennen, maar uiteindelijk 

hebben we er wel samen wat van gemaakt. Met ups en downs en een lach en een traan is toch de laatste 

schoolweek aangebroken en kan ik zeggen dat ik jullie toch ga missen. Kom nog eens buurten als ik vol-

gende jaar weer bij de kleuters ben. 

Heel veel plezier in de volgende groep allemaal!! 

 

Er zijn ook wat veranderingen, want Mathijs gaat groep 6 een jaartje over doen en Jonah en Maarten 

gaan naar een andere school. Jonah gaat naar de Musketier, een school met kleinere klassen en dat is 

perfect voor hem. Maarten gaat full-time HB-onderwijs krijgen op de Floriant. Voor jullie beiden heel veel 

succes, maak er een mooie tijd van en Gods Zegen voor jullie toekomst. We gaan jullie missen!! 

 

Aan het einde van een schooljaar en speciaal aan het einde van dit schooljaar wil ik u allemaal bedanken 

voor de hulp, steun en lieve woorden die ik heb gekregen. En daarnaast natuurlijk de steun van onze He-

melse Vader, zonder Hem had ik nu niet hier gestaan. 

 

Zijn onmisbare steun wil ik ook de kinderen en u toewensen voor de komende vakantie. Rust lekker uit, 

geniet van Gods mooie Schepping en weet je een kind van God! 

 

Lieve groeten, Titia 
 



Groep 7/8 
 

Het zit erop! seizoen 2017-2018. Wat een ontzettend mooi jaar hebben we met elkaar ge-

had. Toen ik ervoor stond dacht ik: hoe zou het gaan? Ik vond het spannend en nu….. 

mooie momenten en lastige momenten. De groepsprocessen verliepen soms heftig. Toch 

was groep 7 en 8 een hechte prettige groep geworden. We konden elkaar waarderen elkaar 

complimenten geven, ruzies oplossen. 

Ik kijk terug op een mooi jaar met mooie herinneringen. Neem bijvoorbeeld de dagen op 

kamp. Heerlijk terug naar de basis. Lekker vuurtje stoken, speer werpen, hout hakken. Het 

was echt samenbindend. We hebben daarna nog een aantal uitjes gehad. We zijn naar de 

Tweede Kamer gegaan, we hebben Sinterklaas en Kerst gevierd (met een hele kleine groep 

en zonder juf…) We hebben genoten van het voetbaltoernooi, schoolreisje. We hebben hard 

gewerkt, toetsen gemaakt, gesprekken gevoerd, nieuwe dingen geleerd. 

Ik wil jullie als ouders ontzettend bedanken voor de samenwerking. Dank jullie wel voor de 

gesprekken (officieel of zomaar tussendoor), voor de hulp. 

De ouders van groep 7 hoop ik na de zomervakantie weer te zien. Dat is een prettig idee. 

 

Groep 8: stuk voor stuk ontzettend mooie kinderen met hun eigen karakter. Dank jullie wel 

voor wie jullie waren. 

Jullie hebben een ontzettende mooie afscheidsdag gehad afgelopen dinsdag. Wat hebben 

jullie een talent op het podium en wat een gezelligheid tijdens de borrel met al die foto’s We 

gaan jullie missen. Kom gerust nog eens langs! 

 

Voor allen: een hele fijne vakantie gewenst. Geniet van de rust, tijd voor elkaar 

(gezin/familie/vrienden). 

 

Hartelijke groet en tot na de vakantie! 

 

Francien Tange 

 


