
 

 

Nieuwsbrief 10        juni 2022 

 

Algemeen 
Wat is het snel gegaan dit schooljaar. Na vandaag gaan de kinderen nog 3 weken naar school voordat 
zij kunnen gaan genieten van de vakantie. De komende periode zijn nog wel wat leuke activiteiten 
voor de kinderen. In de laatste week komt nog een afsluitende nieuwsbrief. 
 
Meesters- en juffendag en officiële opening van het schoolplein  
Komende dinsdag, 21 juni, is het meesters- en juffendag en zijn er gedurende de hele dag voor elke 
groep workshops. De kleuters krijgen een workshop dans. De groepen 3, 4, 5, 6 en 7 krijgen een 
workshop beeldend (knutselen/ tekenen) en de groepen 8 hebben een workshop drama. Alle 
groepen krijgen ook nog een workshop muziek. Daarnaast wordt er natuurlijk ook een feestje in de 
klas gevierd. 
Aan het eind van de dag worden er diverse dingen gepresenteerd tijdens de officiële opening van het 
schoolplein. Deze opening is gezamenlijk met de Vlinder, er kunnen in verband met dit grote aantal 
aanwezigen naast de 675 kinderen en alle bij de aanleg betrokken partijen, geen ouders op het plein 
met uitzondering van de genodigden (OR, MR, oud-papier vaders). Het optreden zal vast door de 
juffen en meesters worden gefilmd en met u worden gedeeld via Parro. 
 
Komend schooljaar 
Het informatieboekje voor schooljaar 2022-2023 is bijna klaar. Zodra deze definitief is, wordt deze via 
Parro met u gedeeld.  
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alvast wel de groepsindeling voor komend schooljaar. In deze 
lijst zult u twee nieuwe namen lezen, we hebben namelijk 2 nieuwe leerkrachten kunnen aantrekken 
voor komend schooljaar; juf Mylène en juf Karin. Ook kan ik u vertellen dat we komend jaar gaan 
starten met 4 kleutergroepen. 
 
Bij de groepen 1/2 wordt ook de verdeling van de kinderen voor de groepen 1/2 en groep 3 
bijgevoegd. 
Op 29 juni kunnen de kinderen gaan wennen in hun nieuwe groep (13:15- 13:45). 
 
Ontruimingsoefening 
Op 9 juni hebben wij een ongeplande ontruimingsoefening gehouden. Dit betekent dat niemand, 
behalve Frank, de coördinator BHV en ik er vanaf wisten. Dit verliep prima. Iedereen was snel (en 
veilig) buiten, inclusief de peuters die vanaf de derde verdieping moesten komen en de pioniers van 
stichting Passie. 
 
Schaken 
Op 5 september start er weer een schaakcursus onder leiding van meester Ruud Fontijn. Dit is 
geschikt voor kinderen vanaf groep 5. De cursus is op maandag vanaf 14:15-15:15 of van 15:15-
16:15, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. U kunt uw kind alvast via Parro bij mij aanmelden. 
Heeft uw kind de cursus dit jaar al gevolgd, dan mag het volgend jaar uiteraard weer gewoon 
inschrijven. 
 
Typetuin 
Op donderdag 6 oktober start bij voldoende aanmeldingen de groepscursus typen van de Typetuin 
voor kinderen van groep 6 t/m 8. In de bijlage vindt u de informatiebrief van de Typetuin. 
 
 
 



 

 

 

Belangrijke data 

13 t/m 24 juni    Rapportweek groep ½ 
21 juni     Meesters/ juffendag & officiële opening schoolplein 
27 en 28 juni    Musical groep 8 
29 juni     Kennismaken nieuwe juf/ meester 
4 juli     Uitzwaaien groepen 8 met de hele school 
6 juli      afscheidsmiddag voor groep 8 
8 juli     Laatste schooldag (gewoon tot 14:00) 
 
 
 
 


