NIEUWSBRIEF – Juli 2019

Beste ouders en verzorgers,
Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar, nog een paar dagen en
het is zomervakantie, dit is door heel de school te zien en te merken. Op sommige
plekken rommelig, het speelgoed en de kasten ,dank zij uw hulp, schoongemaakt😊
De klas van groep 8 is al leeg, deze leerlingen hebben afgelopen donderdag
afscheid genomen van ons op school.
In deze brief geven we u belangrijke informatie voor deze laatste schooldagen en
het nieuwe schooljaar!
Zending
Dit schooljaar het zendingsgeld van de groepen 5 t/m 8 bestemd voor House
Jemima in Bethlehem. Afgelopen week mocht meneer Gijs Zonnenberg € 800,00
ophalen voor dit mooie doel, in dit huis worden kinderen met een verstandelijke - of
meervoudige beperking opgevangen. Meneer Gijs was hiervoor te gast in groep 5
en onder zijn leiding hebben de kinderen in het Arabisch het lied: "Lees je Bijbel, bid
elke dag’ gezongen: Sal li dauw man wakre al kitaab, Tan moe fil i maan!

Schoolgebed
Het was een mooi dat de ouders van schoolgebedsgroep met en voor de leerlingen
van groep 8 gebeden hebben om een zegen voor de toekomst nu zij de basisschool
verlaten.

Afscheid groep 8
Donderdag 11 juli hebben we de ll. van groep 8 uitgezwaaid op het schoolplein,
maandag 15 juli hebben zij een schitterende musical opgevoerd voor trotse ouders,
opa’s en oma’s , leerlingen en andere belangstellenden, in “de Ark” (van de
Merwebolder) Hierna hebben we officieel afscheid genomen door herinneringen
aan de basisschool periode op te halen. Als team wensen we deze prachtige groep
jonge mensen die ,ieder met zijn eigen talenten, Gods nabijheid en zegen toe voor
deze nieuwe stap in hun leven. God zegt tegen Jozua, wanneer hij een nieuwe stap
in zijn leven gaat maken, hij trekt n.l. met de Israëlieten naar het land Kanaän, niet
zonder gevaar…………………
God zal Zelf voor jullie uit gaan. Hij zal met jullie zijn. Hij zal jullie niet in de steek laten.
Wees dus niet bang.”
In dat vertrouwen en met deze zegen wensen we jullie een mooie toekomst!

Afscheid meester Slingerland, mevr. de Visser, juf Anneke Steenbeek en juf
Riemersma, IB’er
Als collega’s en leerlingen hebben we afgelopen maand afscheid genomen van 4
teamleden, we hebben dit gedaan in gezellige sferen. We wensen meester
Slingerland en mevr. Elly de Visser gezondheid en zegen toe nu ze kunnen genieten
van rust en vrijheid en willen hen nogmaals bedanken voor hun inzet voor de
leerlingen en de school. Juf Anneke Steenbeek willen we bedanken voor de fijne,
leerzame tijd die ze samen met haar collega, juf Mariëtte de Bruin aan de
instroomkleuters heeft gegeven.
Juf Jannie Riemersma willen heel hartelijk bedanken voor het werk als intern
begeleider, een mooie en ook vaak intensieve taak. We wensen haar Gods zegen
en wijsheid in haar nieuwe werkkring!

Jubileum
Meester Jaap Verhulst heeft zijn 40 jarig jubileum met ons gevierd, van harte
gefeliciteerd!
Nieuwschooljaar receptie vrijdag 30 augustus!
Nieuw dit jaar is de ontmoeting van ouders en leerlingen met de leerkrachten op
vrijdag 30 augustus van 15.00 uur-16.00 uur. Vanaf 15.00 uur bent u als ouders en
verzorgers welkom met uw kind(eren)een kijkje te nemen in de groep en kennis te
maken met de leerkracht. Dit jaar is er niet zoals ander jaren een infoavond voor alle
groepen. Hartelijk welkom deze middag!
Voor de groepen 1, groep 3 en groep 8 is er een informatiemoment dinsdag 10
september van 19.30 uur- 20.15 uur
Continurooster
Zoals lang bekend, starten we na de zomer met het continurooster, hieronder vindt
u de gymtijden, het rooster van de lunchpauze en schooltijden.
Gymrooster 2019-2020
Dinsdag
Eigen leerkracht

12.30-13.15 uur
13.45-14.30 uur

Groep 5 en 6
Groep 7, 7/8 en 8

Donderdag
08.30 -

9.15 uur

09.15 – 10.00 uur

groep 7/8 en 8
groep 3 en groep 4

10.15 – 11.00 uur

groep 4/5 en groep 5

11.00 – 11.45 uur

groep 6 en groep 7

Lunchpauze
De lunchpauze wordt verzorgd door pedagogisch medewerkers vanuit WASKO
kinderopvang. Tijdens dit half uur hebben de leerkrachten pauze. De kleuters
hebben een half uur tijd voor de lunch en de ll. van groep 3 t/m 8 lunchen een
kwartier en spelen een kwartier buiten.
Wilt u te zorgen voor een gezonde lunch, wij verzoeken u hierbij geen snoep mee te
geven!!! Tip: op de website van het voedingscentrum staan leuke ideeen voor een
kinderlunch, maar………….een boterham met kaas, worst en pindakaas of pasta is
natuurlijk ook lekker. Verrassing: alle leerlingen krijgen vandaag een koeltasje met
koelelement mee voor de lunch in het nieuwe schooljaar! Handig een labeltje eraan
te hangen met de naam van uw kind😉
Lunchpauze rooster
Maandag:
11.45 uur: groep 3/4/5 --> 4 groepen / 12.00 - 12.15 uur naar buiten
12.15 uur: groep 1/2 --> 4 groepen / tot 12.45 uur, gaan niet naar buiten
12.45 uur: groep 6/7/8 --> 4 groepen / 13.00 - 13.15 uur naar buiten
Dinsdag:
11.45 uur: groep 3/4/5 --> 4 groepen / 12.00 -12.15 uur naar buiten
12.15 uur: groep 1/2 --> 4 groepen/ 12.45 uur, gaan niet naar buiten
12.45 uur: groep 6/7/8 --> 4 groepen / 13.00 - 13.15 uur naar buiten
Donderdag:
11.45 uur: groep 3/4/5 --> 4 groepen / 12.00 -12.15 uur naar buiten
12.15 uur: groep 1 / 2 --> 4 groepen/ 12.45 uur, gaan niet naar buiten
12.45 uur: groep 6/7/8 --> 4 groepen / 13.00 - 13.15 uur naar buiten
Buitenspelen kleutergroepen:
‘s Ochtends drie kwartier per groep(9.00 tot 9.45 uur en 10.30 tot 11.15 uur en 11.15
tot 12.00 uur)
‘s Middags: half uur per groep(13.15 tot 13.45 uur en 13.45 tot 14.15 uur)

Schooltijden:
Vanaf maandag 2 september gaat de eerste bel om 8.25 uur, leerlingen van de
groepen 3 t/m 8 gaan zelf naar de klas, om 8.30 uur gaat de 2e bel, alle leerlingen
zitten dan in de klas zodat de les meteen kan beginnen.

Schoolshirts
We missen nog enkele schoolsport shirts, wilt u kijken of er bij u thuis nog een is
achtergebleven en inleveren? Alvast bedankt!
Afscheid ouderraad
Annemarie en Petra willen we heel hartelijk bedanken voor hun hulp bij de
ouderraad afgelopen jaren, mede zonder jullie hulp waren alle activiteiten niet
mogelijk geweest!
Schoonmaak
Ook bij het schoonmaken van de lokalen , kasten en het speelgoed konden we uw
hulp in de school niet missen, hartelijk dank!
Parro ICT
In de laatste week van de zomervakantie kunt u een nieuwe koppelcode per mail
verwachten. U dient zich in het nieuwe schooljaar opnieuw aan te melden voor
Parro. Vanaf 30 augustus zullen ook de leerkrachten bereikbaar zijn via Parro.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hopen wij ook de agenda weer met u
te delen via Parro.
Zegen ons Heer
Zegen ons Heer, U die de hemel en aarde gemaakt heeft, zegen ons Heer!
Fijne vakantie
ONS team wenst u fijne vakantie en tot ziens op vrijdag 30 augustus…………of
maandag 2 september 8.25 uur!

