juli 2018

De zomervakantie begint voor de kinderen op donderdag 12 juli om 15. 00 uur.
We wensen iedereen een fijne vakantie.
We beginnen weer op maandag 27 augustus 2018!

Verdeling volgend schooljaar
groep

leerkracht

werkdagen

1/2

Bettine
Johanneke

ma-di-do-vrij
woe

2/3

Esther
Margreet

ma-di-woe
do-vrij

4

Hanna
Elza

ma
di-t/m vrij

5

Stephanie
Hans

ma-di-woe
woe-do-vrij

6

Annie

ma t/m vrij

7

Robin

ma t/m vrij

8

Jasper

ma t/m vrij

Onderwijsassistent

Astrid

3 ochtenden

Onderwijsassistent groepen
1/2/3

Gerianne

5 ochtenden

Onderwijsondersteuner
groepen 4t/m 8

vacature

3 ochtenden

Intern Begeleider

Simone

woe-do

We hebben u in de brief met informatie over volgend schooljaar laten weten nog te zoeken
naar onderwijsassistenten. Gelukkig is het ons gelukt om naast juf Astrid, die dit al enkele
jaren doet, een nieuwe collega te verwelkomen.
Juf Gerianne zal vijf ochtenden komen ondersteunen in de groepen 1/2/3, in elk geval tot de
kerstvakantie. Met een onderwijsondersteuner voor de groepen 4 t/m 8 zijn we nog in

gesprek, deze gesprekken zullen we in de zomervakantie afronden.

Einde schooljaar

Aan het einde van elk schooljaar nemen we afscheid, kijken we even terug en blikken we
vooruit. We nemen afscheid van onze groep 8 leerlingen. Zij hebben dinsdag 10 juli de
afscheidsavond met de musical, waar zij op dit moment nog druk voor aan het oefenen zijn.
Op woensdag rond half 11, zwaaien wij hen dan echt voor de laatste keer uit. Dan gaan zij
beginnen aan hun vakantie en aan een nieuwe stap. Op naar het voortgezet onderwijs!
Een nieuwe periode in hun leven, puber worden, nieuwe vrienden maken, nieuwe dingen
leren en nog zelfstandiger worden. We zullen ze missen!! En wensen alle kinderen een hele
fijne tijd op hun nieuwe school.

We nemen ook afscheid van kinderen die de school verlaten en naar een andere school
gaan. Ook voor die kinderen een nieuwe start, waar wij ze veel plezier wensen.

En we nemen afscheid van een aantal ouders die in de ouderraad hebben gezeten, waarvan
hun zoon/dochter de school verlaat, en de ouders dus ook.
We willen hen via deze weg heel erg bedanken voor alle hulp die zij de afgelopen jaren op
school hebben gegeven. Bij zoveel activiteiten stonden zij weer voor ons klaar, geweldig!!
We nemen ook afscheid van juf Maxime en juf Magda, beiden gaan ons verlaten om op sbo
De Wissel in Tiel te gaan werken. We wensen hen daar een fijne tijd!

Bedanken OR- MR- hulpouders-sponsoren
We krijgen elk jaar op allerlei manieren veel hulp van ouders.
De ouders van de MR denken met ons mee over het beleid van de school.

De ouders van de OR helpen ons mee bij feestelijke activiteiten het hele
schooljaar.
Er zijn veel hulpouders die helpen bij lezen, knutselen of andere activiteiten.
En er zijn bedrijven die de school sponsoren d.m.v. fruit of drinken aan te bieden.
Zonder alle hulp van deze ouders en bedrijven kan de school veel activiteiten niet door laten
gaan. We zijn er daarom ook heel blij mee en willen iedereen bedanken. We hopen komend
schooljaar weer veel ouders te mogen begroeten die ons komen helpen.

S chooljaar 2018-2019
Op maandag 27 augustus start het nieuwe schooljaar. We hopen iedereen dan lekker
uitgerust te mogen begroeten. Voor de kinderen die naar groep 3 gaan is het even wennen,
want zij gaan nu naar het grote plein en met de juf mee naar binnen. De eerste week is dat
nog nieuw en wellicht een beetje spannend, daarom mogen de ouders van die leerlingen de
eerste week nog even mee naar binnen lopen. Daarna kunnen de leerlingen het zelf!
De leerlingen van groep 2 (van de 2/3) en de groep 1/2 mogen in de klas zelf gebracht
worden. In groep 2/3 zal een onderwijsassistente zijn om de groep 2 leerlingen op te vangen,
de groep 3 leerlingen gaan vanaf het grote plein mee met de juf naar binnen.
De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 mogen ook de eerste dag even mee
naar binnen, vaak is het fijn te zien waar uw kind zit in de groep.
Het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar heeft u al ontvangen en stond ook in de
nieuwsbrief van juni. De volgende studiedagen stonden daar nog niet op.
De kinderen zijn vrij op de volgende dagen:
29 oktober 2018
22 februari 2019
01 juli 2019
U ontvangt aan het begin van het schooljaar een kalender met alle activiteiten van de
school.
Ook de schoolwebsite wordt dan aangepast met alle nieuwe informatie.

