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Agenda: 

 

3 juli 

Juffen- en  

meestersdag 

 
11 juli 

Musical groep 8 

 
12 juli  

Trakteren groep 8  
 

15 juli  
Schoolreis  

groep 3 t/m 6 
 

Grote schoolschoon-
maak 

 
17 juli 

Schoonmaakavond 
 

18 juli 

Podiumfeest 
 

19 juli 12.15 uur 
Zomervakantie 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Feest 100ste leerling Lara 

Hoera, Lara Rijke uit groep 1, is onze 100ste leerling op 

de Boomgaard. Wij hebben dit met Lara en haar ouders 

gevierd! Zij ontving een mooie tas van school en een 

bosje bloemen. Verder genoot iedereen van een heerlijk 

soesje. 

Babynieuws 

Hoera, Noëmi uit groep 1 heeft een zusje 

gekregen!  
Zij heet Lizzie! Van harte gefeliciteerd, wij 

wensen jullie veel geluk!  
 

Juffen- en meestersdag                                                 

3 juli vieren wij feest! Het thema is jungle. De kinderen 

mogen verkleed komen! 

Musical groep 8                                                               

Iedereen is welkom om naar de eindmusical te komen 

kijken op donderdag 11 juli om 19.00 uur in het Dorps-

huis! 

Podiumfeest                                                                      

Op 18 juli houden wij een podiumfeest. De kinderen kun-

nen zich opgeven bij hun eigen juf of meester! Iedereen 

is welkom om te kijken vanaf 13.15 uur.  
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Afscheid meester Dirk                                                      

Juf Melissa zal na de zomervakantie weer terug op 

school zijn. Wij nemen afscheid van Meester Dirk. 

Wij bedanken meester Dirk voor zijn inzet de afge-

lopen maanden op onze school en wensen hem veel 

plezier op zijn nieuwe school.   

Afscheid juf Catalina                                                      

Juf Catalina zal in het nieuwe schooljaar op een an-

dere school binnen onze stichting gaan werken. Wij 

bedanken haar voor haar inzet en wensen haar veel 

plezier op haar nieuwe school! 

Verhuizing Kees                                                          

Onze Kees uit groep 1 gaat emigreren naar Bonaire. 

Wij zullen Kees missen! Wij wensen Kees en zijn 

ouders al het goeds en veel geluk op Bonaire!  We 

hopen jullie nog eens te zien. 

Verhuizing Mike, Megan, Macy 

Onze Mike, Megan en Macy gaan verhuizen naar het 

prachtige eiland Texel.  Wat een mooie maar span-

nende stap! Veel geluk en we hopen jullie nog eens 

te zien! 

Verkeersexamen 2019                                      

Groep 7 en 8 hebben dit jaar meegedaan met het 

verkeersexamen. Het theoretisch gedeelte was al in 

april en het fietsen door Nieuw-Lekkerland hebben 

we 29 mei gedaan. 

Iedereen geslaagd. 

Van harte gefelici-

teerd. 

Volgend jaar doet 

groep 7 en 8 mee 

met EHBO. 

 

 

Jarigen in juni/juli:  
6 juni 

Yasmine 11 jaar 

7 juni  

Esra 7 jaar 

8 juni 

Lucas 8 jaar 

9 juni 

Tijn 8 jaar 

Eva 5 jaar 

11 juni 

Mick 5 jaar 

16 juni  

Keano 8 jaar 

22 juni 

Max 4 jaar Welkom! 

26 juni 

Kees 5 jaar 

28 juni 

Steven 11 jaar 

Juf Catalina 40 jaar 

29 juni 

Juf Karin 37 jaar 

3 juli 

River 12 jaar 

4 juli 

Delilah 12 jaar 

5 juli 

Macy 9 jaar 

8 juli  

Jesse 9 jaar 

9 juli 

Robin 10 jaar 

17 juli 

Kyan Dijkshoorn 6 jaar 

18 juli 

Evi 11 jaar 

20 juli 

Britt 11 jaar 

26 juli  

Jip 6 jaar 

30 juli 

Naomy van Wijk 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     
Lelystad.  

Zet de datum alvast in uw agenda! 
 

 
 

Oproep Ouderraad 

Wij zoeken een nieuw lid voor onze Ouderraad. Wie komt ons team ver-

sterken? U kunt zich aanmelden bij juf Anouk.  

 

Schoolschoonmaak 

Maandag 15 juli houden wij een grote 

schoolschoonmaak. Op woensdag 17 juli 

houden wij een schoonmaakavond van 

19.30 uur tot 21.00 uur. Komt u helpen? 

Wilt u dan uw eigen schoonmaakspullen meenemen?  

 

Data schoolfotograaf 

Noteer in uw agenda 14 oktober schoolfotograaf! 

 

 

Inspectie verslag 

Het officiële verslag hebben we nog niet binnen maar we delen heel 

graag met u dat we op de gebieden  pedagogisch klimaat en kwaliteits-

cultuur een GOED scoren. Alle andere gebieden zijn ruim voldoende be-

oordeeld, zodra we het definitieve verslag hebben zullen we u een uitge-

breider verslag toe sturen. Uiteraard begrijpt u dat we overlopen van 

trots!  
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Groepsindeling 2019/2020 

Bianca Vreugdenhil komt bij ons werken als  onderwijsassistent voor groep 1-4. In 

overleg met Bianca gaan we haar uren nog verdelen.  U ziet op woensdag een dub-

bele bezetting aan leerkrachten, we zullen deze tijd gaan inzetten om de minimale 

verbinding in unit 1 te gaan maken. Denk hierbij aan gezamenlijke activiteiten en 

aansluiten bij de ontwikkeling en niveau van het kind.  

 

Vakantierooster 2019/ 2020 

Zomervakantie    22-07-2019 t/m 30-08-2019 

Herfstvakantie   21-10-2019 t/m 25-10-2019 

Kerstvakantie    23-12-2019 t/m 03-01-2020 

Voorjaarsvakantie   24-02-2020 t/m 28-02-2020 

Goede Vrijdag en Pasen 10-04-2020 t/m 13-04-2020 

Meivakantie    27-04-2020 t/m 08-05-2020 

Hemelvaart    21-05-2020 t/m 22-05-2020 

Pinksteren    01-06-2020 

Zomervakantie   20-07-2020 t/m 28-08-2020 

 

 

groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

 1/2 Karin Ouwerkerk Karin Ouwerkerk Karin Ouwerkerk Evelien Jonkman Evelien Jonkman 

      Evelien Jonkman     

 3/4 Conja vd Heerik Conja vd Heerik Conja vd Heerik Sander Vink Sander Vink 

      Sander Vink     

Unit 2 Sander Vink Melissa vd Grijn Melissa vd Grijn Melissa vd Grijn Marco Schouwenaar 

  
Carlijn Sikken Carlijn Sikken 

Marco Schouwe-
naar 

Marco Schouwenaar Carlijn Sikken 

        Carlijn Sikken   


