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Geachte ouder(s), verzorger(s),
 Algemeen
Hierbij de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. De afronding van het schooljaar
zit er op. De rapporten zijn weer meegegeven en de vakantie staat voor de deur. We hebben
vorige week afscheid genomen van de leerlingen van groep 8. Bedankt voor het mooie cadeau:
een water-cooler.
 Afmelden nieuwsbrief
Indien u geen belang meer heeft in de nieuwsbrief omdat uw (jongste) kind van school is,
bericht ons daar even over via een mailtje. Uiteraard mag u gewoon ‘lid’ blijven van het
mailbestand zodat u nog op de hoogte blijft van het reilen en zeilen bij ons op school.
 Weekindeling leerkrachten
Hierbij ontvangt u het overzicht van wanneer welke leerkracht voor de groep staat:

Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Juf De Vries*
Juf Van Duijn
Juf Westerink**
Meester Kardol
Meester Heijboer
Meester Kersbergen
Meester Schuttel
Meester Roest

Juf De Vries*
Juf Van Duijn
Juf Westerink
Juf Ouwendijk
Meester Heijboer
Mr Kersbergen
Meester Schuttel
Meester Roest

Juf De Vries
Juf Mussche
Juf Klein
Meester Kardol
Meester Heijboer
Mr Kersbergen
Meester Schuttel
Meester Roest

Juf De Vries
Juf Van Duijn
Juf Klein
Meester Kardol
Meester Heijboer
Mr Kersbergen
Meester Schuttel
Meester Roest

Juf De Vries
Juf Van Duijn
Juf Klein
Juf Ouwendijk
Meester Heijboer
Mr Kersbergen
Meester Schuttel
Meester Roest

* Gedurende het zwangerschapsverlof juf Kersbergen-Bor
** Juf Klein op maandagmiddag
Groep 0
De leerlingen die tot 30 september jarig zijn, zullen instromen in groep 1. Daarna zal het
volgende instroommoment in een aparte 0-groep plaatsvinden na de kerstvakantie.

 Luistergesprekken
De leerkrachten van groep 3-5 voeren aan het begin van het schooljaar
luistergesprekken. Naast de warme overdracht van de leerkrachten, krijgt u, als ouder, de
gelegenheid om de leerkrachten te vertellen wie uw kind is en welke behoeften het heeft.
Wij hopen zo direct aansluiting te kunnen vinden bij de ontwikkeling van uw kind. De
geplande data zijn maandag 28 en dinsdag 29 augustus. U krijgt in de eerste
schoolweek een uitnodiging van de leerkrachten met de mogelijkheid van aanmelden.
 Schoolgids en kalender
Maandag na de vakantie ontvangen de oudste kinderen de nieuwe schoolgids en de kalender.
 Beetje erg veel
De laatste weken van het schooljaar hebben wij wel erg veel een beroep op u gedaan. U
heeft ons niet beschaamd. Alle activiteiten zijn weer achter de rug. De ouders die dit
mogelijk hebben gemaakt, willen wij dan ook hartelijk dankzeggen. Schoonmaak,
schoolreis, Stakenberg etc. Nu even rust. Zie ook de bedankbrief van de
activiteitencommissie.
 Vakantierooster 2017-2018

Herfstvakantie
Dankdag
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Biddag
Paasvakantie
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaartsdag
Pinksteren
Dag na schoolreis 5-8
Zomervakantie

Vakantierooster 2017-2018
Maandag 16 oktober 2017
Woensdag 1 nov 2017
Maandag 25 dec 2017
Maandag 26 februari 2018
Woensdag 14 maart 2018
Vrijdag 30 maart 2018
Maandag 30 april 2018
Zaterdag 5 mei
Donderdag 10 mei 2018
Maandag 21 mei 2018
Vrijdag 22 juni 2018
Maandag 16 juli 2018

Vrijdag 20 oktober 2017
Vrijdag 5 januari 2018
Vrijdag 2 maart 2018
Dinsdag 03 april 2018
Vrijdag 04 mei 2018
Vrijdag 11 mei 2018
Vrijdag 25 mei 2018

 Ter opscherping
“Nee ouders, u bent er niet af met ‘te doen onderwijzen’. U hebt met een eed beloofd ‘te
helpen onderwijzen’. Met onvruchtbaarheid geslagen is alle onderwijs op school en
catechisatie, indien het niet steunt op de godsdienst in huis. U hebt ze zelf te nemen, toezicht
te houden op uw kind en het onderwijs. En zeg mij, waar gebeurt dat in deze tijd? Waar
onderzoeken de ouders met de kinderen het Woord van God? Hoe wordt Gods heilige dag
doorgebracht? Laat men ze niet lopen langs de straten? Een ander neemt de kinderen en u
zult het hebben te verantwoorden. Geloof het toch, zo wordt het Christelijk onderwijs een
vloek, niet omdat onderwijs zelf, maar om de nalatigheid van de ouders.
Ik ging eens op huisbezoek en zag door de ramen de moeder zitten met haar kleine jongen
van drie jaar. Die moeder las met het kind in de Bijbel. Ik ben stil doorgegaan, maar had alle
eerbied voor die moeder. In diezelfde gemeente had ik een meisje op catechisatie uit wat men
noemt een liberaal huisgezin. Dat kind ging dan ook op de openbare school. Ik verbaasde mij
over de kennis van de Bijbelse geschiedenis bij dat kind, totdat ik hoorde dat een oude
grootmoeder met dat kind uit de Bijbel las. Dee vruchten daarvan blijven niet uit!
(W. van Leeuwen, ‘Uit de Heilige Schrift’.)
 Data nieuwe schooljaar
Alle kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht
21 augustus 2017
Luizencontrole
29 augustus 2017

Vriendelijke groet en een goede vakantie,
P.Wiegel
Voor alle genoemde data geldt: D.V.

