Nieuwsbrief 25 juni 2018
Vrijdag 13 juli is voor de leerlingen de laatste schooldag. Om 12.15 uur gaat de (vakantie)bel!
Een lange vakantie wacht. Hopelijk met prachtig zomerweer. Lekker uitrusten, thuis of
verder weg in een mooi warm land. Wij wensen u een fijne tijd toe en hopen u na de
zomervakantie weer in goede gezondheid op school te zien.
Voor die tijd gaat er nog een hoop gebeuren op school. Zo komen de rapportbesprekingen
eraan. Tijdens de rapportbespreking zal met u besproken worden in welke groep uw kind
volgend jaar zit. De rapportbesprekingen vinden plaats in de week van 2 juli.
Voor de kinderen van de eindgroep is het een spannende periode. Zij nemen afscheid van de
Springplank. De voorlaatste week staat in het teken van hun afscheid. De feestweek! Dit
wordt een bijzondere feestweek, want woensdag 4 juli hebben wij het zomerfeest met als
thema Circus. Wat er precies gaat gebeuren is een verassing, maar de ouders zijn vanaf 12.00
uur van harte uitgenodigd om op het schoolplein aanwezig te zijn.
We nemen die dag namelijk ook afscheid van een aantal collega’s. Zoals u weet gaan juffrouw
Rieke en Joke met pensioen. Wat een prestatie om zo lang in het onderwijs werkzaam te zijn
geweest! Juffrouw Maria wordt directeur bij Horizon Jeugdzorg en Onderwijs en juffrouw
Carolien, juffrouw Laurette en juffrouw Neserin gaan op een andere school werken. U kunt
de collega’s persoonlijk bedanken op woensdag 4 juli om 12.00 uur op het schoolplein. Dank
jullie wel voor de vele jaren dat jullie je hebben ingezet voor de school. Het ga jullie goed!
Natuurlijk denken we aan het einde van het schooljaar ook aan meester Gijs. Wat een groot
verlies. We hebben ons de afgelopen maanden enorm gesteund gevoeld door de ouders en
kinderen. We blijven hem herinneren als een bevlogen en betrokken gymmeester.
We willen u ook graag informeren over hoe we het vertrek van de collega’s gaan opvangen.
Meester Martin wordt bouwcoördinator en eerste aanspreekpunt als ik afwezig ben , juffrouw
Yasmin wordt IB-er van de onderbouw, juffrouw Elly gaat speltherapie verzorgen en juffrouw
Esmée wordt leerkracht van groep 3. Voor groep 5-6 hebben we meester Maarten de Ruiter
benoemd. We zijn nog op zoek naar een collega voor de middenbouwgroep. We houden u op
de hoogte.
Met vriendelijke groet,
Ronald Heijstek

