Nieuwsbrief vrijdag 3 juli 2020
Alternatieve kampweek
De alternatieve kampweek van groep 8 zit erop. Het was uiteindelijk toch een leuke
week met verschillende activiteiten. Het hoogtepunt was de overnachting vannacht
op school en de disco die eraan vooraf ging. We zijn er inmiddels wel aan gewend
dat alles in Coronatijd anders gaat dan normaal maar géén kampweek in Oosterhout
en géén live musical in de aula van Spieringshoek hakten er bij teamleden, ouders
en vooral kinderen behoorlijk in. Toch geef ik de kinderen en de leerkrachten een
groot compliment. Zij hebben er met elkaar alles aan gedaan om het leuk te maken.
Ook heel erg bedankt juf Monique van der Helm. Zij heeft zich opgeofferd om als
BHV-er de nacht met de leerkrachten mee te draaien. De leerkrachten moesten
wakker blijven volgens de voorschriften van de veiligheidsregio. Ik denk dat zij
vandaag wel een gat in de middag zullen slapen.
We zijn natuurlijk nog niet klaar want het hoogtepunt staat ons nog te wachten. In
plaats van de live show worden de ouders en onze teamleden nu getrakteerd op een
echte film in een echte bioscoop. We hebben dat nog nooit meegemaakt en het kost
ook wel wat maar naar dit spektakel wordt reikhalzend uitgekeken.
Juffen- en meesterdag
Ook de juffen- en meesterdag afgelopen woensdag was weer een gezellige boel.
De gymles was deze dag extra feestelijk en spannend gemaakt door juf Suzanne en

de juffen en meesters zijn allemaal weer ontzettend verwend met mooie en lieve
cadeautjes en kaartjes. Iedereen was er erg van onder de indruk en ik wil u hier
namens mijn team nog eens extra voor bedanken.

Gefeliciteerd Mariska!!!
Het certificaat van het eerste jaar
schoolleidersopleiding is in de pocket. Op de
foto Mariska Boer, onze nieuwe directeur per
1 augustus 2020

Bericht van de vakantiebieb!
In de bibliotheek is weer van alles te doen! Het is belangrijk om vooral in de vakantie
het lezen te blijven stimuleren. Kinderen zijn gratis lid van de bibliotheek!!
In een aparte bijlage ontvangt u de flyer van de Bieb.

Op naar de volgende week
Aanstaande woensdag aan het eind van de ochtend gaan de kinderen kennismaken
met de nieuwe juf of meester. Dat is altijd erg spannend. Groep 5 /6 van volgend jaar
maakt alleen kennis met juf Lucienne. In de ochtend hebben we een eerste
sollicitatiegesprek voor een nieuwe duo partner voor Lucienne. We hopen de ouders
en de kinderen van groep 5/6 zo snel mogelijk te laten weten wie de nieuwe
leerkracht wordt.
Fijn weekend!

