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Agenda
26 – 30 juni
Maandag

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
vrijdag

3 – 7 juli

Waterdiertjes onderzocht door
groep 2B/3
Schoonmaakavond groep 1,2,3
Evaluatiegesprekken
Evaluatiegesprekken

Rapport mee

Evaluatiegesprekken
Diploma uitreiking juf Lisette en juf
Patricia
Evaluatiegesprekken
Juffenen
georganiseerd
Leerlingenraad

meestersdag
door
de

10 juli – 18 augustus
Zomervakantie

13.15 uur: schoonmaak lokaal A
15.15 uur: verhuizen lokaal E naar A
Musical groep 8 voor Jostiband (besloten
gebeuren)
Overdag musical groep 8 voor groep 1-7
Diploma uitreiking juf Wieke
Musical en afscheidsavond groep 8
11.00 uur: koffie drinken met ouders
11.30 uur: uitzwaaien groep 8
12.00 uur: zomervakantie

Nieuws van het Team
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Wouter, onze conciërge, zal ook in de komende periode niet
aanwezig zijn op school i.v.m. een verstoord hartritme. Hij
ervaart beperkingen in zijn conditie en heeft van zijn
behandelaar het advies gekregen om zich rustig te houden. Wij
hopen dat Wouter snel opknapt en zich weer beter gaat voelen.
Wouter: heel veel sterkte gewenst!
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heb ik
(Annette) een kleine 3 weken geleden een (grote) buikoperatie
gehad. Gelukkig kan ik u meedelen dat het een goedaardige
tumor betrof. In de achtergrond ben ik thuis tussendoor aan het
werk; fysiek zult u mij hopelijk volgende week donderdag en
vrijdag zien.

Leonie gaat vanaf vrijdag 7 juli met zwangerschapsverlof. Over
een aantal weken zal zij

bevallen. Wij wensen
haar de komende weken
veel rust en ontspanning
toe en wachten vol
spanning af wanneer de baby wordt geboren. Zodra het zover is
zullen wij u daarover berichten.
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Beterschap voor Lola
Ons bereikte het bericht dat Lola weer een tijdje in het ziekenhuis heeft
gelegen. Vanaf deze plaats wensen wij haar (en haar ouders en zusjes) heel
veel sterkte. We hopen dat je snel opknapt zodat we je weer op school mogen
zien!!

Prikactie dinsdag 27 juni j.l.
Van veel ouders hebben we positieve reacties gekregen op de actie zoals die op dinsdag 27 juni op (bijna)
alle basisscholen in Nederland werd gehouden. Hartelijk dank voor het tekenen
van de petitie!!
Er wordt aandacht en actie gevraagd voor het salaris maar ook voor de werkdruk.
Niet alleen voor de mensen die nu werken in het onderwijs, maar zeker voor die
mensen die hopelijk nog voor dit vak gaan kiezen. Dat laatste is hard, hard
nodig!

Formatieplan 2017/2018
Zoals beloofd vindt u hierbij ons formatieplan aan voor komend schooljaar.
Alle groepen zijn ingevuld. Het is gelukt om er een mooi en uitgebalanceerde formatie van te maken en
we zijn erg blij met de uitkomsten.
Tevens blijven meester Bart, juf Lianne en juf Wieke in ieder geval nog een half jaar bij ons op school;
waar wij heel blij mee zijn! Meester Bart en juf Lianne voor hun LIO-stage en juf Wieke als vervangster
van juf Leonie. Meester Hans kan daardoor op de dinsdag weer de gymlessen voor zijn rekening nemen.
Juf Mathilde gaat aankomend schooljaar op 2 ochtenden groep 4/5 assisteren en zij neemt de RT lessen
voor haar rekening. Dit betekent dat er op dit moment nog een vacature is voor groep ½. Daar morgen de
sollicitatiegesprekken plaatsvinden hebben we goede hoop dat deze vacature nog voor de zomervakantie
ingevuld zal worden. We hebben een aantal hoopvolle brieven mogen ontvangen!
Ook het komend schooljaar komen weer stagiaires van de Marnix werken en leren op de Oranje Nassau. Bij
de start van het nieuwe schooljaar kunt u hierover bericht verwachten.
Wij zijn blij u het formatieplaatje voor het volgende schooljaar 2017-2018 te kunnen presenteren.
Groep
1/2A

Maandag
Juf Lianne

Dinsdag
Juf Lianne

2B/3
4/5

Juf Anita
Juf Patricia

6/7/8

Juf Lisette
Meester Bart
Meester Hans

Juf Marianne
Juf
Lianne
(LIO)
Juf Patricia
Juf Lisette
Meester Bart
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Woensdag
Juf Lianne (om
de week)
vacant (om de
week)
juf Marianne
Juf Patricia

Donderdag
vacant

vrijdag
vacant

lokaal
C

Juf Marianne
Juf Patricia

Juf Marianne
Juf Patricia

B
A

Juf Wieke (Juf
Leonie)
Meester Hans

Juf Wieke (juf
Leonie)
Meester Hans

Juf Wieke (juf
Leonie)
Meester Hans

E en F (D)
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Juffen- en meesters dag
Op vrijdag 30 juni vieren alle meesters en juffen hun verjaardag d.m.v. een
feestje. De leerlingenraad heeft hier een belangrijk aandeel in. Het thema is
in ieder geval muziek! Uiteraard mogen de kinderen verkleed naar school
komen. ’s Middags vindt in de gymzaal een talentenjacht plaats!

Afscheid groep 8
Op donderdag 6 juli is de musical- en afscheidsavond van groep 8. Daar de
kinderen van groep 1-7 de musical tijdens schooltijd gaan bekijken is het niet de
bedoeling dat zij op deze avond ook aanwezig zijn. Uiteraard mogen de zusjes en
broertjes van de groep 8 leerlingen hier wel bij aanwezig zijn. De musical is
verder vrij toegankelijk voor alle belangstellenden, ook als u geen kind in groep 8
heeft zitten. De musical begint om 19.00 uur in het Dorpshuis tot ongeveer 21.00
uur. Het officiële gedeelte (het echte afscheid van groep 8), aansluitend aan de musical, is alleen voor
genodigden.
Woensdag 5 juli speelt groep 8, zoals gewoonlijk, voor de Jostiband. Dit is een besloten gebeuren en niet
toegankelijk voor toeschouwers.

Bedankt lieve ouders
Het team bedankt u hartelijk voor uw inzet in het bijna afgelopen schooljaar. Alle
ouders die, op welke manier dan ook, in het afgelopen schooljaar hebben geholpen
op school, zijn van harte welkom op vrijdag 7 juli vanaf 10.30 uur voor een
gezellig
samenzijn.
We
denken
dan
aan
contactouders, ouders die een excursie of schoolreis
begeleidden,
schoolraads–
en
medezeggenschapsraadsleden, ouders die zomaar een
keer schoonmaken, ouders die de was doen voor
school, luizenpluizers, verkeershulpouders enz. enz.
Dus eigenlijk bent u allemaal van harte welkom! We
vinden het fijn dat u al deze dingen doet voor (de school van) uw kind(eren), maar willen daar graag een
keer ‘Dankjewel’ voor zeggen. Vrijdag 7 juli van 10.30 tot 11.30 uur buiten op het plein (of in de hal bij
regen), is daar het moment voor. Komt u ook? Aansluitend zullen we met de hele school en ouders om
11.30 uur groep 8 gaan uitzwaaien!

Uitzwaaien groep 8
Met de hele school en ouders zullen we vrijdag 7 juli om 11.30 uur groep 8 gaan
uitzwaaien. U bent van harte welkom, maar: zakdoeken mee, want de waterlanders
zullen stromen! Want we nemen wel afscheid van Praise, Derek, Julia, Senna, Alex, Thijs
C, Tijn, Evi, Rens, Bas, Justin, Madelief, Thijs O, Anouk, Carmen, Mila en Romy. We
vonden het een bijzonder leuke groep en wensen hen heel veel succes met de
afscheidsmusical en daarna natuurlijk op het VO!

Start zomervakantie
Vrijdag, dan is het zover: zomervakantie! De vakantie begint voor alle groepen op
vrijdag 7 juli om 12.00 uur. Vanaf 11.30 uur gaan we echter al het plein op om
groep 8 eerst "uit te zwaaien", aansluitend gaan we om ongeveer 11.40 uur met
elkaar een lied zingen en aftellen. Daarna kunt u met uw kind de leerkrachten nog
even gedag zeggen of een praatje maken. De kinderen mogen aansluitend dan naar
huis. Kinderen die niet om 11.40 uur "opgehaald" worden houden we gewoon tot
12.00 uur in school.
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Digitale schoolgids en jaarkalender!
Na de zomervakantie kunt u wederom de nieuwe schoolgids en jaarkalender inzien op onze website. Deze
digitale schoolgids is praktisch leesbaar door de vele snelkoppelingen.

Nieuws van de TSO
Beste ouders/verzorgers,
Belangrijke mededeling!
De facturen voor de TSO (overblijf) worden in de laatste week vóór de
zomervakantie gemaakt en verspreid. Maandag 3 juli, dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli zullen dan vooraf
worden gefactureerd.
Wilt u eventuele wijzigingen (af- of aanmeldingen) voor deze dagen uiterlijk vrijdag 30 juni 8.30 uur aan
uw TSO coördinator doorgeven? Dan kan zij de presentielijsten voor de laatste schoolweek alvast invullen
en aan ons doorgeven.
Wijzigingen die na 30 juni worden doorgegeven, kunnen niet worden verwerkt in de facturering.
Zijn er na deze datum toch nog aanmeldingen dan wordt een tarief van 3,50 euro berekend.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens TSO SCOPE
Annemarie Wassenaar
Lia de Kok
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