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Agenda: 

 

13 september 

Bezoek aan molen ‘De 
Liefde’ Streefkerk,  

groep 7/8 

 
16 t/m 20 september 

Inloopweek  
groep 1 t/m 8 
 

24 september  
Kinderpostzegelactie 

groep 7/8 
 
25, 26, 27 september 

Schoolkamp groep 7/8 
 

30 september  
Voorstelling “Reis mee 
met de Giraffe”,  

groep 1/2 
 

14 oktober 
Schoolfotograaf 
 

 
 

 
 
 

 
Weet u nog? 

Vrijdag = Fruitdag 

 
 

Nieuw schooljaar, nieuwe kansen en mogelijkhe-

den 

Welkom allemaal in schooljaar 2019-2020, een school-

jaar vol met nieuwe mogelijkheden en kansen. We zijn 

weer gestart, hebben afscheid genomen van verschillen-

de gezinnen en heten weer nieuwe gezinnen welkom. Er 

staan mooie dingen op stapel voor het komende school-

jaar. We gaan er wat moois van maken met elkaar!  

 

De studiedagen voor het schooljaar 2019-2020  

Donderdag 26 september vanaf 12 uur, leerlingen mid-

dag vrij 

Vrijdag 27 september leerlingen hele dag vrij 

Maandagmiddag 28 oktober vanaf 12 uur, leerlingen mid-

dag vrij 

Woensdag 20 november hele dag leerlingen vrij 

Vrijdagochtend 21 februari dag voor voorjaarsvakantie 

leerlingen vrij 

Maandag 11 mei leerlingen vrij 

 

Maandagmiddag 22 juni vanaf 12 uur, leerlingen middag 

vrij               

Hekjes 

 
Wat een verrassing na de vakantie. Twee nieuwe hekjes 

op de oprit voor school. Een project wat al geruime tijd 
op de planning stond. Kort voor de vakantie is het geluk-

kig opgepakt door: Arjan Bouter, Meester Marco en Mar-
tin Alblas. Martin heeft zich in de zomervakantie gestort 

op het praktische en in de laatste week geplaatst. Hulde 
Arjan en Martin. 

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen veilig van en 
naar school kunnen. Het is in het belang van ons allen.  
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Nieuwe leerlingen 

Wij heten Liz, Otis, Max, 

Liviën, Milan en Roos van 

harte welkom op onze 

school! 

Nieuwe juffen 

Vorige schooljaar hebben we afscheid genomen van 

juf Catalina. Dit schooljaar werken we samen met 

juf Bianca in de onderbouw groepen. We hebben 

tevens het geluk dat we nog verschillende dagen 

samenwerken met stagiaires. Juf Ilona Langendoen 

komt stage lopen in groep 3/4 gedurende bijna het 

hele schooljaar. Juf Annemarieke Petrovics komt 

voor 15 weken bij ons op school. Juf Sanne Pot 

komt stage lopen in de unit tot en met december en 

juf Femke Kleijn komt vanaf november tot einde 

schooljaar in groep 1/2.  

 

Inloopweek 

Dit jaar zullen wij wederom een inloopweek houden 

zodat u uw kind aan het werk kan zien. U kunt deze 

week op een eigen gekozen moment een kijkje in 

de klas nemen. We willen u vragen om een half uur 

per klas mee te kijken. De inschrijfformulieren zul-

len vanaf maandag 9 september bij de klassen han-

gen.                                                                    

De beschikbare data zijn maandag 16 septem-

ber t/m vrijdag 20 september vanaf 8.30 tot 

10.00 uur. U bent welkom om in alle klassen 

te kijken! We hopen u graag te zien! Mocht deze 

tijd niet uitkomen, geef dit even aan bij de leer-

kracht, dan wordt er naar andere mogelijkheden 

gekeken.  

 

 

Jarigen in augustus: 
 

3-8   Anna 12 jaar 

4-8    Noa 7 jaar 

4-8    Eliza 5 jaar 

4-8   Rick 6 jaar 

7-8   Sem 11 jaar 

14-8  Levi 7 jaar 

14-8 Liviën 4 jaar Welkom 

15-8 Julian 6 jaar 

17-8 Beau 5 jaar 

21-8 Milan 4 jaar Welkom 

22-8 Thies 8 jaar 

22-8 Kyan 6 jaar 

24-8 Bing 5 jaar 

31-8 Logan 8 jaar 

 

Jarigen in september: 
  

4-9 Lauren 5 jaar 

5-9 Roos 4 jaar Welkom 

11-9 Jaimy 11 jaar 

16-9 Lara 5 jaar 

17-9 Julian 5 jaar 

17-9 Isa 5 jaar 

17-9 Noortje 5 jaar 

28-9 Esmée 5 jaar 
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Schoolkamp groep 7/8 

 
Groep 7/8 zal 25, 26 en 27 september op 

schoolkamp gaan naar Swifterkamp in     Le-
lystad.  

Groep 1 t/m 6 is op donderdag 26 september 
vanaf 12 uur vrij. Vrijdag 27 september zijn 

de leerlingen ook vrij. De leerkrachten zullen 
donderdagmiddag richting Lelystad vertrek-

ken en daar ook overnachten.  
 

 

Giga Molenlanden  

Giga Molenlanden zal ons dit schooljaar wederom ondersteunen bij het 

verzorgen van de gymles. Meester Jelmer zal er voorlopig dinsdag en 

donderdag zijn, gedurende twee weken wel en dan twee weken niet. 

 

Muziekles 

Woensdag 4 september hebben 

alle groepen de eerste muziekles 

gehad van meester Pim. Meester 

Pim zal om de woensdag een mu-

ziekles geven op de Boomgaard.  

 

 

 

HVO 

Vanaf 10 september zal juf Beppie Jansen de HVO-lessen verzorgen op 

onze school. Zij heeft eerder bij ons op school de HVO-lessen gegeven, 

wij zijn blij haar terug te zien!  

 

 


