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In deze editie:
 Wie heeft de rol?
 Stoeltje passen
 Slotviering
 Afscheid
 Kamp groep 8
 Even voorstellen…
Voor








in uw agenda:
2-6 juli
:
5 juli
:
5 juli
:
6 juli
:
9-11 juli
:
12 juli
:
13 juli
:

Facultatieve oudergesprekken
Stoeltje passen tussen … en … uur
Afscheidsavond groep 8
Slotviering in de kerk
Kamp groep 8
Klassenlunch
Laatste schooldag, ’s middags iedereen vrij

Uiteraard vindt u alle activiteiten ook op onze website!
Wie heeft de rol?
Aanstaande donderdagmiddag is het zover: dan krijgen we antwoord op
de vraag “Wie heeft de rol?”. Groep 8 voert dan de jaarlijkse musical op
voor de kinderen en ’s avonds voor hun familie. We nemen dan officieel
afscheid van hen. Er wordt in de gangen al druk gespeculeerd wie het zou
kunnen zijn en welke hints er misschien wel verborgen zitten in de posters
en liedjes. Groep 8 succes met de uitvoering! Het wordt vast fantastisch!
Stoeltje passen
Op donderdag 5 juli gaan alle kinderen kennismaken met hun
nieuwe leerkracht, in de nieuwe groepssamenstelling en kijken
we meteen welke hoogte van stoel past. Voor sommige
kinderen een spannend moment, omdat er veel verandert. Van
9.30 tot 10.15 uur gaan de kinderen “stoeltjes passen”.
Slotviering
Vrijdagmorgen 6 juli ontmoeten we elkaar in de kerk voor
de slotviering van het schooljaar. We verwachten de
kinderen ’s morgens om 8.30 uur bij de kerk en u bent
als ouders natuurlijk ook welkom om dit met ons mee te
vieren. De kinderen zitten bij hun juf in de kerk, u kunt
als ouders plaatsnemen achterin de kerk. Na de viering
lopen we met alle klassen weer terug naar school en
vervolgen we ons programma.
Afscheid
Juf Maria, juf Seher en juf Miranda gaan na de vakantie (deels) afscheid nemen van onze
school. We nemen daarnaast ook weer afscheid van elkaar voor 6 weken en we komen

na de zomervakantie in een nieuwe samenstelling bij elkaar. Daarom zullen we de laatste
donderdag (12 juli) met alle klassen op school tussen de middag een klassenlunch
houden.
Alle kinderen mogen deze keer dus overblijven (zonder
strippenkaart) en iedereen mag wat lekkers meenemen om te eten.
We zullen als school voor wat te drinken zorgen bij de lunch. Bij de
klas komt een lijst waarop de kinderen, of u als ouders, aan kunnen
geven wat er meegenomen wordt. Juf Maria luncht deze donderdag
lekker met haar eigen klas mee, juf Miranda mag een lunchreis
maken langs alle klassen. Ook alle overblijfvrijwilligers mogen meelunchen. Dat hebben ze wel verdiend!
Omdat groep 6/8 de laatste week in een bijzondere samenstelling op school is door kamp
en groep 8 er donderdag deels is, zullen zij aanstaande dinsdag al lekker met elkaar
lunchen. Dit zal juf Simone met de kinderen afstemmen.
Kamp groep 8
Maandag 9 juli gaat groep 8 op kamp. Waarheen? Dat blijft nog
even geheim! Juf Seher en juf Simone houden het spannend…. Ze
vertrekken maandagmorgen op de fiets en we verwachten hen
woensdag in de middag weer terug.

Even voorstellen…
Via deze weg stel ik mezelf graag even voor. Mijn naam is
Gerriët van Ingen-Klomp. Ik woon samen met mijn man
en twee kinderen in Vaassen. De afgelopen 16 jaar heb ik
op een basisschool in Apeldoorn gewerkt. Met veel plezier
draaide ik daar bovenbouwgroepen.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin. Ook
houd ik van sporten, lezen, bakken en afspreken met
vrienden en vriendinnen.
Vanaf volgend schooljaar kom ik het team van De Sint
Bernardus versterken. Ik ben heel fijn ontvangen en heb
er veel zin in! Loop gerust binnen in groep 6/7 om kennis
met mij te maken.
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