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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

In het begin van het nieuwe 

schooljaar ontvangen alle 

ouders een papieren versie van 

de jaarkalender. Mochten er 

wijzigingen plaatsvinden zijn die 

terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

Afscheidsdag van groep 8; woensdag 7 juli 

Groep 8 organiseert ‘s ochtend een 

spelletjesochtend voor groep 1 t/m 7. 

Hiervoor maken ze nog een uitnodiging voor de 

kinderen waarop staat wat ze van huis mee 

moeten nemen. Groep 8 is dan om 12.00 uur 

vrij. 

Om half 4 moet groep 

8 weer op school 

komen. Dan vertrekken 

ze met auto’s naar een 

geheime locatie voor 

hun activiteitenuitje. 

Na afloop van de activiteit strijken we neer aan 

Oosteinde 66, bij de familie Muskee. Hier gaan 

we gezellig met groep 8 en hun ouders 

barbecueën en volgt het officiële afscheid.  

 

Datum Activiteit  

di. 6 juli *pleinfeest groep 1 t/m 4 

*schoolreis groep 5-6 

*In de Buddingehof live 

musical groep 7-8 

Woe. 7 juli Afscheidsdag groep 8 

-’s ochtends spelletjes 

-’s middags uitje met juffen 

-’s avonds BBQ en officiële 

afscheidsgedeelte 

Vrij. 9 juli Vanaf 12.00 uur zomer-

vakantie 

 

Doekoe actie  

We hebben maar liefst een bedrag van 330 euro 

bij elkaar gespaard!! Allemaal nogmaals bedankt 

voor het meesparen met de Doekoe actie. We 

hebben de volgende spelmaterialen besteld: 
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Musical groep 7-8  

 

Afgelopen woensdag, 30 juni, is de musical van 

groep 7-8 opgenomen door Ronald Buld (in de 

Buddingehof). Hiervan wordt een mooie film 

gemaakt. Op dinsdag 6 juli trakteren de 

kinderen uit groep 7-8 hun ouders nog een keer 

live op een musical optreden. Alle kinderen 

krijgen hiervoor 2 vrijkaartjes. Dit optreden 

gebeurt ook in de Buddingehof. 

Aanvang: 19.30 uur (zaal open om 19.15 uur) 

 

Later zal de musicalfilm natuurlijk gezellig met 

alle opa’s, oma’s, broertjes en zusjes (en wie 

weet nog meer) gekeken kunnen worden! 

Hiervoor krijgen jullie weer een link toegestuurd. 

 

Schoolreis groep 5-6 

Dinsdag 6 juli gaat groep 5-6 op schoolreis.  

Juf Marchien, juf Saskia, juf Rianne en juf 

Marlayne gaan mee. Hierover hebben de 

betreffende ouders al bericht gehad. Houd 

nog even Parro in de gaten; er volgt nog een 

reminder. 
 

Pleinfeest groep 1 t/m 4 

Groep 1 t/m 4 heeft dinsdag 6 juli de hele dag 

een pleinfeest met als thema ‘internationaal’ 

(IPC unit vakantie). Ze hoeven voor die dag 

geen eten en drinken mee en ze mogen 

verkleed. 

 

 

 

 

 

 

Terugblik 

Aan het eind van het schooljaar kijken we altijd 

even terug. We kijken alwéér terug op een 

bijzonder schooljaar. Een jaar lang hadden we te 

maken met Corona. Fysiek les, online les, 

gescheiden groepen en noem maar op. Wie had 

kunnen bedenken dat we nog een jaar lang 

hiermee te maken zouden hebben. Vorig 

schooljaar geen schoolreizen, geen musical met 

publiek, geen sportdag. Toen zeiden we tegen 

elkaar; volgend jaar allemaal maar weer 

oppakken.  

Helaas, nog een schooljaar met veel beperkingen 

vooral wat betreft de activiteiten. 

We moesten ons aan bepaalde richtlijnen 

houden en vaak moest ik een NEE verkopen. Heel 

vervelend, maar we hadden er allemaal mee te 

dealen. Toch hebben we steeds weer 

geprobeerd om in kansen en mogelijkheden te 

denken binnen ons Covid-protocol. Elke groep 

heeft een mooi uitstapje gehad, een sportdag 

met alleen onze eigen school en toch nog een 

kerstlunch i.p.v. een diner. Een kleine greep op 

wat we wel gedaan hebben. 

 

Maar het jaar heeft ons ook veel gebracht. 

Gebruik van teams, online vergaderen, online 

meedoen terwijl je thuis zit, op een andere manier 

communiceren, flexibiliteit, aanpassen, etc. We 

hebben zeker een jaar achter de rug waarin we 

veel hebben geleerd. We staan nooit stil. 

We zijn alweer druk met het nieuwe schooljaar 

bezig. De besmettingscijfers zijn nu laag en blijven 

dalen. Laten we met z’n alle hopen dat we zo 

normaal mogelijk kunnen starten en ook zo het 

schooljaar kunnen volmaken. De 1,5m zal nog wel 

even blijven, maar verder kunnen en mogen we 

alweer heel veel. Wij kijken uit naar een nieuw 

schooljaar zonder beperkingen. Maar eerst de 

zomervakantie. Geniet en ontspan, doe leuke 

dingen en rust uit. Dan kunnen we vanaf 23 

augustus er weer vol enthousiasme tegenaan! 

 

Bijlage: 

- Groep 8 schrijft over het voortgezet 

onderwijs. 

- JOGG weetje juni 

 

 

 

 


