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EINDE SCHOOLJAAR
Het schooljaar 2017-2018 is alweer bijna voorbij. De kinderen en leerkrachten hebben dit schooljaar weer veel met elkaar meegemaakt. Vaak mooie, soms moeilijkere momenten en ook momenten die niet snel meer vergeten worden.
Namens het team willen wij alle ouders heel hartelijk danken voor het vertrouwen dat jullie hebben
in ons en in de school. Het is fijn om te weten dat ouders betrokken zijn bij de kind(eren) en
school.
We zijn vooral onze Hemelse Vader dankbaar dat Hij er altijd bij is en er voor ons wil zijn. Ook in
de vakantie gaat Hij met ons en jullie allemaal mee. Hij is erbij en zal ons nooit in de steek laten,
omdat Hij Liefde is.
We wensen jullie allemaal een heerlijke zomervakantie met prachtig weer toe. We hopen elkaar
weer in goede gezondheid op maandag 27 augustus te zien.

TEAMWETENSWAARDIGHEDEN

ACTIVITEITENKALENDER
Di. 3 juli

Het eind van het schooljaar betekent veel
veranderingen. Afscheid wordt genomen van
meester v.d. Weerd, de juffen Hanneke Jansen en Hanneke Kleijer en meester v.d.
Mheen. Hanneke Jansen gaat als leerkracht
verder op de Bron.
Als nieuw gezicht verwelkomen we juf Willianne Koole in groep 6/7. Zij heeft het afgelopen jaar al ervaring opgedaan in een combinatiegroep. Onze nieuwe locatieleider is Janita Goedhart die het aanspreekpunt voor de
ouders en leerlingen is. Op de achtergrond is
Bas v. Ramshorst directeur van de school
maar niet vaak aanwezig. Alle nieuwe mensen wensen we een prettige Beatrixtijd.

IN DIT NUMMER:
Vakantietijd

Pagina 1

1

10.45 uur. Groepen
doorschuiven
Wo. 4 juli
Schoolfeest (verjaardagen)
Do. 5 juli
Schoonmaakavond
Vr. 6 juli
Trouwdag juf Hanneke Jansen
Ma. 9 juli
Afscheid groep 8
Vr. 13 juli
11.30 uur: Sing-out op plein
Vr. 13 juli
Begin vakantie om 15.00 uur
16 juli – 24 aug. Zomervakantie
Ma. 27 aug.
Eerste schooldag
8.30 uur: Opening op plein
Di. 4 sept.
Informatieavond
19.00 uur: groepen 1, 4/5 en 8
20.00 uur: groepen 2/3 en 6/7
Wo. 5 sept
Schoolfotograaf
Ma. 10 sept.
Oudervertelgesprekken
Ma. 17 sept.
Lampegietersavond
Wo. 19 sept.
Afscheid meester v.d. Mheen

Teamwetenswaardigheden
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Activiteitenkalender
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Maandtekst
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Afscheid groep 8

5

Ouders bedankt
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MAANDTEKST JULI:

Groepsverdeling

7

Uitspraak van de maand

8

“En zie. Ik ben met u, Ik zal u beschermen
overal waar u heen zult gaan” Genesis 28: 15a
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MA. 9 JULI: AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
Op de maandagavond van de laatste week voor de zomervakantie is de afscheidsavond van groep 8. Om 19.00
uur begint het programma in het speellokaal. Een groot deel van de avond wordt gevuld door de musical waar
de afgelopen maanden heel hard aan is gewerkt. We hopen met kinderen en ouders een mooie avond te hebben!!

OUDERS BEDANKT!
Nu we bijna aan het eind van dit schooljaar zijn gekomen, willen we
graag alle ouders bedanken die op de één of andere wijze ons hebben
geholpen. Ouders hielpen ons als groepsouder, bij de luizencontrole,
het overblijven, praktijklessen verkeer, excursies, schoonmaken, sinterklaasfeest, vervoer, vrijdagmiddagprogramma en waarschijnlijk nog
wel meer.
We zijn altijd erg blij met al deze hulp. Zonder deze ouderhulp zou het
op school veel saaier voor de kinderen zijn en zouden ook onderdelen
van het onderwijs minder tot hun recht komen.
Natuurlijk hopen we ook het komende jaar weer een beroep op de ouders te kunnen doen!

DI. 4 SEPT.
INFORMATIEAVOND
Op deze avond worden de
eerste ervaringen gedeeld en is
te zien hoe er wordt gewerkt.
19.00 uur: groepen 1, 4/5 en 8
20.00 uur: groepen 2/3 en 6/7
Vanaf 19.45 tot 20.00 is er koffie en thee

SCHOOLJAAR EINDIGEN EN BEGINNEN OP HET PLEIN
Zowel aan het eind van het schooljaar als aan het begin willen we met de kinderen zingen op het plein. Ook de ouders zijn hier natuurlijk welkom bij!
Vr. 13 juli:
11.30 uur: Sing-out op het plein
Ma. 27 augustus: 8.30 uur: Sing-in op het plein

GROEPSVERDELING KOMEND CURSUSJAAR
Groep 8

Juf Schoeman (ma., di. en wo.) en meester de Boer (do. en vr)

Groep 6/7

Juf Koole. (wo.mo. om de 14 dagen: juf van Nieuw-Amerongen)

Groep 4/5

Juf v.d. Bunt ( ma., wo., do + vr.) en juf van Nieuw-Amerongen (di + 10 x wo.mo.)

Groep 2/3

Juf Frieda Jansen

Groep 1

Juf Roos Venema (ma., di. en wo.) + Juf Jolanda Rustenhoven (do. en vr.)

Intern Begeleider
R.T-er
Ondersteuning/R.T

Juf Sterkenburg (1—5) Juf v.d. Berg (6—8)
Juf v. Effrink (ma.mo., di.mo., do.mo. en vr.mo.) ,
Juf v. Nieuw-Amerongen (ma.)

Locatieleider

Juf Goedhart ( ma., do. + di.mo. of vr.mo. wisselend)

Directeur:

Meester van Ramshorst (vr.)

NIEUWE INRICHTING SCHOOLPLEIN
Het plein is nu een totaal ander gezicht. Na de zomervakantie komt er een feestelijk moment om dit plein
samen met Alex te openen.

Volgende nieuwsbrief verschijnt D.V.
Do. 27 september 2018
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AFSCHEID MEESTER V.D. MHEEN
Op wo. 19 sept. is de afscheidsdag met 2 voorstellingen van Matthijs Vlaardingerbroek voor kinderen
en ouders in het Ontmoetingshuis
9.30 uur: groepen 5—8 (Beatrixschool en de Bron)
10.45 uur: groepen 1 –4 (Beatrixschool en de Bron)

UITSPRAAK VAN DE MAAND
Zegt een jong meisje: “Ben je net gewend aan werken, moet je weer
buiten spelen”.
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