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Afsluiting thema peuters en gr. 1 t/m 3 
De afgelopen weken hebben de peuters en de groepen 
1, 2 en 3 over de boerderij gewerkt. Vorige week 
donderdag hebben we dit thema afgesloten met een 
tentoonstelling. Het zag er schitterend uit en de 
kinderen hebben ook met heel veel plezier aan dit 
thema gewerkt. Er kwamen heel veel ouders, oma's en 
opa's kijken! Wat een gezellige drukte in de school! 
 
Afscheid groep 8 
Op maandag 18 juli heeft groep 8 afscheid genomen van onze school. We zagen hen 
acht jaar geleden als kleuter bij ons op school komen en nu zijn ze alweer klaar om 
een volgende stap te maken naar het voortgezet onderwijs. We wensen hen heel 
veel succes en plezier op de nieuwe school en hopelijk zien we jullie nog een keertje 
terug! Ise, Daan, Kèano, Linn, Quinty, Tom B., Robin, Owen, Alex, Tom E., Sanne, 
Espen, Ermias, Jairo, Romy, Jackie, Chloë, Maickel, Elnur, Yor Salem, Delano, Maiza, 
Pleun, Arthur, Thijs, Thies, Daniël, Dylan, Daniëlle, Fem, Sep, Sahar, Gillian, Kyano, 
Luna, Deli, Nynke en Boaz: heel veel plezier en succes in het vervolgonderwijs! 
 
Eindspektakel 2022 
 
Beste kinderen en ouders, 
 

Op 8 juli was het dan zover; het Eindspektakel! In 
groepjes wandelden jullie door Didam, op zoek 

naar sportief uitgedoste juffen en meesters 
om steeds een ander sportief spel te doen.  
 

Wat hebben jullie dit goed gedaan, en wat een 
plezier had iedereen! Zelfs de ouders moesten er af en toe aan 

geloven. Nadat alle stempels binnen waren hadden alle kinderen het 
frietje meer dan verdiend. Degenen die na de wandeling nog niet moe 

waren konden hun energie nog kwijt op de stormbaan, of gewoon lekker 
spelen op het plein. Het was erg fijn dat er eindelijk weer een activiteit met de hele 
school kon plaatsvinden, en wát een lekker weer hadden we erbij! Toch was het 
zonder jullie helemaal geen feest geweest, dus heel erg bedankt dat jullie er waren!  
 

 

Agenda: 

22 juli laatste schooldag t/m 12.00 

uur. Vakantie t/m 2 september 
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Onze speciale dank gaat ook uit naar Mike en Melanie van de Muizenberg voor hun aandeel, en natuurlijk naar het 
enthousiaste lerarenteam voor hun sportieve bijdrage! Jullie feedback, zowel de complimenten als de verbeterpunten, 
nemen we mee voor volgend jaar. Want dan hopen we jullie natuurlijk allemaal weer te zien!  
 
We kunnen in ieder geval terugkijken op een leuke afsluiting van het schooljaar. Fijne vakantie allemaal en tot in het nieuwe 
schooljaar, dan laten we weer van ons horen… 
 

Groetjes van de oudervereniging 
 
Personele mutaties 
In de extra informatiebrief rondom de groepsindeling, verzonden op 10 juli, hebt u de indeling al kunnen bekijken. In het 
kader van de NPO middelen kunnen we Marije Smeets toevoegen als leraar ondersteuner aan het team. Zij zal op 
maandagmorgen, dinsdag, woensdagmorgen en donderdag aanwezig zijn. 
 
Werkgroep Hoofdluis  

Wie komt onze groep versterken? 
Na elke vakantie doen we hoofdluiscontrole in alle klassen. In principe is dit op de maandag meteen om 8:30 tot ongeveer 
9:30. Een enkele keer zal dit, i.v.m. met activiteiten van school of niet genoeg mensen, op de dinsdag zijn. Je kunt per keer 
aan geven of je wel of niet beschikbaar bent. 
 
Wil je kijken of het iets voor je is? Dinsdag na de vakantie ben je van harte welkom om 8:30 op het binnenplein. Je mag dit 
doorgeven via administratie@albertschweitzer.nl  of gewoon binnen lopen. 
 
Namens de werkgroep: Fijne vakantie. 

 

Zomervakantie 

Vrijdag 22 juli om 12.00 uur begint de zomervakantie! We wensen iedereen een mooie en prettige vakantie en we zien 

elkaar weer op maandag 5 september. 

 

Bedankt 
Wij bedanken alle ouders die zich het afgelopen schooljaar, op wat voor manier dan ook, hebben ingezet voor onze school 
en de leerlingen, die hun belangstelling hebben getoond aan onze school, en die hulp hebben geboden bij een 
klassenactiviteit, een uitstapje of bij een sportief evenement. Zonder deze hulp is het lastig om veel activiteiten te kunnen 
organiseren.  
Dus iedereen heel erg bedankt! 
 

Schoolkalender 2022-2023 

De planning voor het nieuwe schooljaar is bijna klaar. We proberen zo snel mogelijk in het nieuwe schooljaar de 

schoolkalender 2022-2023 mee te geven. Hierin vindt u allerlei belangrijke informatie. Laten we hopen dat het komende 

schooljaar alle activiteiten gewoon kunnen plaatsvinden.  

 

Om alvast te noteren: 

Schoolfotograaf 

De schoolfotograaf komt op 19 en 20 september voor het maken van foto’s. 

 
 

mailto:administratie@albertschweitzer.nl
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Omkeergesprekken 

We starten in de derde schoolweek met omkeergesprekken. Hierbij vertellen ouders (en kind vanaf gr. 4) aan de leerkracht 

over hun kind (zichzelf). Ter voorbereiding ontvangt u in het begin van de eerste schoolweek een vragenlijst. Deze 

vragenlijst vult u in, samen met uw kind. Uiterlijk een week later, 14 september, stuurt u de ingevulde lijst weer terug.  

 

Op deze manier hebben de leerkrachten een week de tijd om alles voor te bereiden. De omkeergesprekken zelf zijn op 

dinsdag 20 en donderdag 22 september. Het gesprek duurt tien minuten en is voor alle ouders verplicht. 
 

Voorlichting VO groep 7 (en 8) 

De voorlichting over het voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7. is op maandagavond 26 september. Ouders 

van groep 8, die het verhaal nog eens willen horen zijn natuurlijk ook nog welkom. 
 

Inloopochtenden en inloopavond 

Van 14 t/m 20 oktober zijn de inloopochtenden voor groep 1 t/m 3. 

Op donderdagavond 2o oktober is de inloopavond voor de groepen 4 t/m 8. 

 

Schoolkamp 

Maandag 31 oktober gaan groep 7 en 8 op schoolkamp naar Bladel en op vrijdag 4 november komen ze weer terug.  
 

Gymmen 

Woensdag groepen 5-6, 4 en 5 o.l.v. vakleerkracht Sven Verwei 

Woensdag groepen 1-2A, 1-2B en 3 o.l.v. een vakleerkracht Rick Pollmann 

Vrijdag groepen 6-7, 7 en 8 o.l.v. een vakleerkracht Sven Verwei 

Vrijdag groepen 1-2A, 1-2B, 3 en 4 o.l.v. een vakleerkracht Rick Pollmann 

Vakantiebieb 

Tijdens de vakantieperiode vanaf week 29 zullen er verschillende activiteiten in de bibliotheek zijn om kinderen aan het 

lezen te houden. Er wordt daarvoor een aparte Nieuwsbrief gemaakt om iedereen hierop te attenderen. 

Volgende week zal het op de website te zien zijn . https://www.bibliotheekmontferland.nl/home.html  Voor groep 3 en 4 

heet het “Vakantielezen” en voor groep 5 t/m 8 wordt het programma “Biebboys zomerchallenge” gedaan. 

Voor alle kinderen, lid of geen lid, is er de mogelijkheid om online boeken te lezen via Boek ’n 

trip. https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html 

Samen Zomerlezen 
De begeleidingsdienst van de IJsselgroep besteedt ook extra aandacht op het 
lezen in de zomervakantie. In de extra bijlage vindt u meer informatie 
hierover.  
 
Vakantieactiviteit Welcom 
Heb je altijd al eens willen Angry Birds Trefballen met blacklight lampen? Zie de poster voor 
meer informatie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

             
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 2 september 
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