Nieuwsbrief nr. 11

Schooljaar 2015-2016

Agenda
08-07: Eindspektakel
11-07: tien-minutengesprekken
13-07: sportdag voor groep 6 t/m 8 atletiekbaan Zevenaar
15-07: musical voor opa’s/oma’s van groep 8
18-07: musical voor ouders groep 8
19-07: zwemmen voor groep 7
21-07: afscheidsdag juf Lienke en meester Gons
laatste schooldag voor groep 1-2
21-07: nieuwsbrief 11A met informatie over 2016-2017
22-07: 12.00 uur vakantie voor groep 3 t/m 8
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Eindspektakel
Morgen is ons jaarlijkse Eindspektakel. Een leuke afsluiting van het schooljaar voor kinderen,
leerkrachten en ouders, georganiseerd door de oudercommissie. De start is op het schoolplein en
tijdens de wandeling komt u langs verschillende landen. Het belooft weer een bijzonder spektakel te
worden, alvast veel plezier!
Sportdag
Voor groep 6 t/m 8 is de sportdag op woensdag 13 juli van 8.30 uur tot 12.15 uur op de atletiekbaan
achter het Liemers College (Heerenmäten) in Zevenaar. De kinderen fietsen onder begeleiding naar
Zevenaar. De informatie en oproep voor ouderhulp is inmiddels verstuurd.
Bij slecht weer is er gewoon school.
Nieuwe collega’s
We stellen graag twee nieuwe collega’s aan u voor!

Diseré Tabor, 52 jaar, woont en werkt in Vorden. Zij werkt vanaf het nieuwe schooljaar op woensdag,
donderdag en vrijdagochtend in groep 3 als duo-collega van Simone van Onna. Gisteren is juf Diseré
een poosje in groep 2B geweest om kennis te maken met haar toekomstige kinderen die in groep 3
komen én hun ouders.
Christie Bolder, 31 jaar, woont in Zevenaar en werkt in Babberich. Zij heeft 8 jaar ervaring in het
onderwijs in verschillende groepen. Zij werkt vanaf het nieuwe schooljaar in groep 6.
Op dinsdagmiddag 19 juli komt juf Christie kennis maken met haar toekomstige groep 6 waarbij de
ouders ook gelegenheid krijgen om kennis te maken vanaf 15.15 uur.
We wensen juf Diseré en juf Christie een prettige tijd toe bij ons op school.

Afscheid meester Gons en juffrouw Lienke
Op donderdag 21 juli nemen we afscheid van meester Gons, en ook van juf Lienke.
’s Morgens is er een activiteit met de eigen groep buiten de school, daarna verzorgen ouders een
lunch. Alle kinderen van groep 4 en van groep 6 blijven over. Zij hoeven deze dag geen eten en
drinken mee te nemen.
’s Middags is er toneel waarbij alle groepen hun ‘toneel’ doen. Aan het einde wordt een gezamenlijk
cadeau van de school aangeboden en is er voor de kinderen nog een verkoelende verrassing!

Uitnodiging voor de ouders

Donderdagmiddag 21 juli is er vanaf 14.45 uur tot 15.45 uur gelegenheid om afscheid te komen
nemen van juf Lienke en meester Gons op het Binnenplein van de school.
Afscheid van groep 8
Wekenlang zingen, teksten instuderen, decors schilderen, gepaste kleding zoeken, spanning en
stress! De musical gaat beginnen! Vrijdagochtend 15 juli wordt de voorstelling opgevoerd voor de
opa’s en oma’s van de kinderen van groep 8 en voor enkele groepen van de school.
De ouders / gezin van groep 8 zijn uitgenodigd voor de afscheidsavond op maandag 18 juli.
We nemen afscheid van:
Mike
Tristan
Hidde
Shane
Anne W
Daniek
Robyn
Lotte
Tijn
Koen
Dewi
Isa
Jamal
Joy
Mika
Tatum

Daan K
Niek
Daan G
Finian
Anne G
Vera
Lars
Bram

Steven
Marieke
Sacha
Tom
Tessa
Siham
Eva

De laatste schooldag voor groep 8 is dinsdag 19 juli. Ze sluiten hun mooie basisschoolloopbaan af
met Schots golfen en een toertje door Didam met de Plokkenkar.
Leuk dat jullie bij ons op school waren en wij wensen jullie een fijne vakantie. Ook wensen we jullie
veel succes op het voortgezet onderwijs en kom gerust nog eens een keertje langs!
Oudercommissie
De oudercommissie organiseert en ondersteunt de school financieel en met helpende handjes bij tal
van activiteiten. Bijvoorbeeld het aankomende eindspektakel, maar ook de musical, de kerstviering,
Sinterklaas, Pasen en niet te vergeten het schoolreisje zijn allemaal activiteiten mede mogelijk
gemaakt door de oudercommissie. Hiervoor vragen wij jaarlijks een financiële bijdrage van u.
Voor elk kind worden dezelfde kosten gemaakt, waardoor een gelijke bijdrage van de ouders per kind
naar ons inzicht rechtvaardiger is. De kosten voor dit jaar zijn geraamd op 32,50 euro per kind. In het
nieuwe schooljaar krijgt u bericht over de betaling.

