
 
 
Nieuwsbrief vrijdag 5 juli 2019 
 
Beste ouders en verzorgers, 
Het schooljaar loopt ten einde, de planningen zijn nagenoeg rond. 
Aankomende week voeren we nog wat sollicitatiegesprekken en we 
hopen dat we dan alle gaatjes die nog openstaan kunnen vullen. 
Oplettende ouders hebben kunnen zien dat in het formatieoverzicht 
een aantal namen ontbreken. 
Inderdaad gaan juf Rebecca en juf Sabine ons verlaten. 
Sabine heeft besloten dat zij toch met pensioen gaat. Het is haar 
van harte gegund en we hopen dat zij ons niet al te zeer zal missen; 
wij haar wel uiteraard! 
Rebecca is vorige week na haar zwangerschapsverlof tot ons 
genoegen weer op school maar heeft ons een paar weekjes geleden 
laten weten dat zij en haar gezin naar de andere kant van het land 
gaan verhuizen. Haar man Sander heeft daar een nieuwe baan en 
Rebecca gaat ook op zoek naar een nieuwe school. Dat zal gezien 
de korten op de arbeidsmarkt geen probleem zijn! 
We zullen weer gepast afscheid nemen van deze twee kanjers van 
leerkrachten met een lach en een traan! 
 
 
 
 
Doe mee aan jubileum-editie van de Zwem4daagse! 
 
Aanstaande maandag 
worden de vouchers op 
school afgeleverd. Deze 
worden bij de ingang aan 
het eind van de dag 
neergelegd. Als uw kind 



mee wil doen dan mag hij of zij een voucher meenemen. 

Van 28 augustus t/m 1 september organiseren Zwembad Groenoord 
en Zuid weer de Zwem4daagse. Aangezien het dit jaar de 50e editie 
is van de Zwem4daagse, wordt het een groot familiefeest. Speciaal 
voor basisschoolleerlingen is er daarom een kortingstarief, 
waarmee ze slechts €10,- betalen voor deelname. 
  
Deelnemers krijgen vijf dagen de kans om vier keer te komen zwemmen. Hierbij 
kunnen ze kiezen uit 250, 500 of 1.000 meter per keer. In het zwembad wordt een 
parcours uitgelegd met o.a. een obstakelbaan. Naast het zwemmen worden er leuke 
activiteiten georganiseerd, zoals zeemeerminzwemmen, duiken en een clinic door de 
reddingsbrigade. 
  
Doe dus gezellig mee met jouw familie en klasgenootjes. Met de Zwem4daagse kan 
namelijk een leuke prijs gewonnen worden. De klas met de meeste deelnemers wint 
namelijk een gratis zwemuitje! Doe dus mee en schrijf je in voor €10,-. Dit is inclusief 
vrijzwemmen en gratis deelname aan de extra activiteiten. 
 
 

Oproep voor 2 nieuwe biebmoeders of biebvaders!! 

Er is volgend schooljaar weer plaats voor 2 nieuwe biebouders. Het gaat om dinsdag 
of donderdagmiddag 1x in de 2 a 3 weken. U rouleert in een club ouders van ongeveer 
6 personen. De kinderen uit alle groepen komen in kleine groepjes om de beurt op de 
middagen naar onze schoolbieb om een boek uit te zoeken. De boeken worden 
geregistreerd in het computersysteem door middel van een scanner. 



Het zou fijn zijn als u ons komt helpen! 
 
 
Nieuws van de TSO Komkids 

 
Aanstaande vrijdag is het weer Tostidag bij 
de TSO. De kinderen die het lekker vinden 
mogen een boterhammen met kaas en/of 
ham meenemen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Vuilnismannen komen! 
 
Kijk alvast op: 
www.devuilnismannen.nl 
 
Aanstaande vrijdag nodigen we u uit!! 
We hebben namelijk Trash XL ingehuurd om met de hele school op 
een spetterende manier het einde van het schooljaar in te luiden. 
Om 14:50 zullen alle 334 lln zich op het plein verzamelen. Per groep 
worden de leerlingen naar voren geroepen en bij de trommels 
gezet.  
Van 15:00 - 15:15 uur kunt u genieten van een knallend eindconcert 
TRASH XL waarbij alle leerlingen tegelijkertijd gaan optreden voor 
de ouders/familie en andere genodigden. 
Zorg dat u om 14.45 op het plein staat als u hier getuige van wilt 
zijn! 
MIS HET NIET als u tijdens deze warme dagen zin hebt in 
kippenvel! 
 

http://www.devuilnismannen.nl/


Let wel dit is niet de laatste schooldag! 
 
Juffen en meesterdag 

 
Het was woensdag weer een 
supergezellige dag. De collega’s zijn 
verwend met presentjes en bloemetjes. 
Namens iedereen hartelijk dank. Frank 
werd wel op een hele bijzondere manier 
in het zonnetje gezet door Milan en 
Quinty Noortwijk.  
Hij kreeg een Feyenoord shirt met 
dehandtekeningen van alle 
Feyenoordspelers. Heel bijzonder wel de 
handtekening van nummer 35!!! Robin 
van Persie! Uiteraard is Frank een 

Feyenoord fan en is hij er superblij mee! 
Alle ouders en kinderen superbedankt voor al die lieve attenties. 
 



 
 

Tenslotte nog de bijzondere vermelding dat 
Nikki uit groep 8 eerste is geworden bij de 
Nederlandse jeugdkampioenschappen 
zwemmen in de klasse 11 en 12 jarigen!!! 
Goed gedaan Nikki gefeliciteerd! 
 


