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Ruimte om te groeien

Agenda juli
04-07
05-07
06-07

12-07
13-07
15-07
16-07 t/m 28-08

Leerlingenfocusgroep
DO (Trijnie afwezig)
15.30-17.30uur Musical try out
(opa’s/oma’s, broertjes en zusjes)
10.00uur Musical en bedankje alle
hulpouders!
Musical en afscheid groep 8
17.30 tot 20.00 uur
Einddienst 19.00 – 19.30 uur
Hoeksteenkerk
Groep 8 ’s ochtends vrij
LSD
Nieuwsbrief 21
Zomervakantie

Van de directie
Nog twee weken en dan is het alweer
zomervakantie. Een spannende periode voor
groep 8 en daarnaast hebben we nog veel
activiteiten op de planning staan. Ondertussen
worden er ook plannen gemaakt voor de
zomervakantie, vast ook door u. Daarom in de
bijlage een lijst met leuke boeken om (voor) te
lezen in de vakantie.
De formatie voor volgend schooljaar is rond. In
het volgend schema ziet u hoe de bezetting van
de groepen eruit komt te zien. Helaas nemen we
aan het eind van het jaar afscheid van een aantal
collega’s: juf Anja, meester Erwin, juf Jacquelien,
juf Karla en meester Niek.
Formatie 2016-2017
Inzet voor de groepen
Groep maandag
dinsdag
1 juf Jolanda juf Jolanda
juf Jolanda juf Jolanda
2 juf Jolanda juf Jolanda
juf Jolanda juf Jolanda
3 meester Bert meester Bert
meester Bert meester Bert
4 meester Bert meester Bert
meester Bert Aller, HL van
5 juf Karin
juf Karin
juf Karin
juf Karin
6 juf Karin
juf Karin
juf Karin
juf Karin
7 juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Sjoukje
8 juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Sjoukje

woensdag
juf Jolanda

donderdag
juf Dinie
juf Dinie
juf Jolanda juf Dinie
juf Dinie
meester Bert meester Bert
meester Bert
meester Bert meester Bert
meester Bert
juf Sjoukje juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Sjoukje juf Sjoukje
juf Sjoukje
juf Marjon juf Marjon
juf Marjon
juf Marjon juf Marjon
juf Marjon

vrijdag
juf Jolanda

Juf Anneke staat vrijdagochtend voor groep 3/4
en is daarnaast beschikbaar als remedial teacher
voor 1 1/2 dag. Zij wordt ingezet waar dat nodig
is. Leerkrachten dienen hulpvragen in bij juf
Anneke en zij werkt de aanvragen uit in een plan.
Juf Petra blijft onze intern begeleider, zij is
meestal op de dinsdag aanwezig. Zij ondersteunt
het team bij de zorg voor de leerlingen, ze zorgt
voor bij- en nascholing van het team op
pedagogisch en didactisch vlak. Daarnaast
onderhoudt Petra contacten met externe
(zorg)instanties en zorgt voor interventies waar
dat nodig is.
Juf Anje blijft ook bij ons op school, zij gaat
volgend schooljaar de begeleiding doen van de
NT2 leerlingen (3 ochtenden per week).
In het nieuwe schooljaar mogen we juf Sjoukje
verwelkomen in groep 5/6 en 7/8. Ze heeft zich in
de nieuwsbrief 18 al even voorgesteld. Omdat juf
Sjoukje nieuw is, is ze verdeeld over beide
bovenbouwgroepen.
We mogen dit jaar twee LIO-ers verwelkomen:
Marije Jongen (3/4) en Sander Doorn (1/2).
Laatste schooldagtaart
Vanwege het grote succes van de voorgaande
twee jaren, vragen we wie er weer een taart wil
maken voor de laatste schooldag!
Er komt weer een opgavepapier te hangen bij de
kleutergroepen. Als u mee doet, kunt u hierop
aangeven wat voor taart en voor hoeveel
personen het is.
Mmmmmmm...

juf Jolanda

Met vriendelijke groet, en namens de OR,

juf Anneke

Jolanda Huiberts

juf Anneke

Even voorstellen

juf Karin
juf Karin
juf Karin
juf Karin
juf Marjon
juf Marjon
juf Marjon
juf Marjon

Hoi allemaal,
Ik ben juf Marije. In September ga ik op
maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep
3 en 4. Jullie hebben mij misschien al gezien,
omdat ik de laatste weken op maandag en
dinsdag meester Bert al geholpen heb. Ik heb er
heel veel zin in!

Ik woon in Groningen en word in september 25
jaar. Ik vind het leuk om te sporten en om met
vrienden veel dingen te zien van Nederland,
Groningen of waar dan ook.
Tot na de zomer! Groetjes, juf Marije

Dit hele schooljaar is er weer fijn gespeeld met
het speelgoed.
Daarom is het nodig dat we het schoonmaken,
zodat de kinderen, na de vakantie weer fijn met
schoon speelgoed kunnen spelen.
Dit willen we doen op dinsdag 5 juli, 's morgens
onder schooltijd en 's middags onder schooltijd en
het kan ook 's avonds, vanaf half 7.
Als je echt niet kunt, kun je ook speelgoed mee
naar huis nemen en het thuis schoonmaken.
Graag zelf een emmer met een doekje
meenemen!
Er zijn twee klassen die schoon moeten, dus we
hopen dat iedereen komt!
Juf Dinie juf Karla en juf Jolanda
Groep 5/6

Opbrengst Hippolytusrun
De opbrengst van de Hippolytusrun is EUR
518,50. Super gedaan kinderen! Het geld wordt
besteed aan ons ICT-onderwijs voor iPads. Met
dank ook aan de vrijwilligers (ouders en
leerkrachten) voor jullie hulp deze dag.
Dank aan alle hulpouders
Hulp bij het lezen, rijden voor schooluitjes, hulp
tijdens de boekendag, Pasen, vieringen,
sportdag en nog veel meer...
Door de hulp van ouders worden er op school een
heleboel extra dingen gedaan. Wij willen jullie
daar heel erg voor bedanken! Daarom willen we
jullie in het zonnetje zetten op woensdag 6 juli.
Iedereen die dit schooljaar op welke manier dan
ook heeft meegeholpen is van harte welkom om
de musical van groep 7/8 te bekijken. We
beginnen met een gezellig kopje koffie met wat
lekkers om 10.00 uur. Daarna kijken we samen
met de kinderen naar de musical.
Komt u ook?
Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Rowan uit groep 1 is aan het begin van de week
opgenomen in het ziekenhuis vanwege
ademhalingsproblemen. Hij is opgenomen
geweest op de IC van het UMCG, maar nu lijkt het
weer de goede kant op te gaan. We wensen
Rowan veel beterschap toe!
Juffendag!
Vrijdag 8 juli mogen de kinderen van groep 1 en 2
verkleed op school komen. We houden dan een
juffendag!
Schoonmaak speelgoed groep 1 en 2

Allereerst excuses voor de laatste zin van
de vorige nieuwsbrief. Daar hadden onze namen
onder moeten staan.
- Iedereen bedankt voor de aanwezigheid bij de
maandafsluiting. Wat waren er veel ouders, mooi
om te zien! Ook leuk om een aantal duimpjes
omhoog, vind ik leuk reacties te krijgen.
- Willen de kinderen de komende tijd (plastic)
tassen mee naar school nemen? Dit is handig voor
de laatste week, dan moeten er veel materialen
mee naar huis worden genomen.
Juf Karin en meester Erwin.
Blote voetenpad.
Dinsdag 5 juli gaat groep 5/6 naar het Blote
voetenpad in Opende. Dit is een leuk initiatief van
onze klassenouders. Zij hebben ouders gevraagd
om te rijden en begeleiden. We vertrekken om
10.00uur en verwachten tegen 15.15uur weer
terug te zijn op school. Wilt u ervoor zorgen dat
uw kind oude kleding (+evt. badkleding onder de
kleding) aanheeft?
Verder moeten de kinderen het volgende
meenemen:
- Eten en drinken voor de ochtendpauze
- Eten en drinken voor de middagpauze
- Handdoek
- Schone kleding voor de terugweg
We hopen op een gezellige dag met veel
(modder)plezier!
Groep 7/8
De spanning stijgt.... De teksten zitten in het
hoofd, de liedteksten beginnen we opeens door
elkaar te halen, de ramen zijn afgeplakt en het
decor is prachtig!! We hebben er zo'n zin in !!
Maandag moet iedereen zijn/haar kleding bij zich
hebben. En dan gaan de puntjes op de i.
Nog een herinnering voor het werkstuk. Uiterlijk
volgende week inleveren! Vrijdag 8 juli vieren we

een feestje in de klas; het programma laat ik nog
even afhangen van het weer.
Van de ouderraad
Beste Ouder(s)/ Verzorger(s),
Allereerst willen wij als oudercommissie jullie
ontzettend bedanken voor de (vrijwillige)
ouderbijdrage schooljaar 2015/ 2016. Het heeft
wat voeten in de aarde gehad, maar het resultaat
mag er dan ook zeker zijn!
Ondanks de vele vraagtekens waar het geld voor
wordt gebruikt, hierbij een beeld om duidelijk te
maken waar de kosten naar uitgaan, en waar
jullie als ouder(s)/ verzorger(s) dus voor betalen.
1). Voorleesontbijt
2). EHBO (bloemen)
3). Paasviering
4). Koningspelen
5). Afscheid groep 8 incl. de musicalkosten
6). Springkussen laatste schooldag
7). Dag vd Leraren (kleine attentie)
8). Boekendag
9). Sinterklaasviering
10). Kerstviering
11). Art-Deco (het leuk aankleden van ruimtes/
thema).
Wilt u toch inzicht in het jaaroverzicht
ouderbijdrage in 2015, dan ligt deze in schooljaar
2016/ 2017 ter inzage op school op het kantoor
van Trijnie Tuil.
We hopen dat het schooljaar 2016/ 2017 weer net
zoveel opbrengt als het afgelopen schooljaar. We
beginnen in september met het innen van de
(vrijwillige) ouderbijdrage schooljaar 2016/
2017.
Mochten er naar aanleiding van bovengenoemde
nog vragen of opmerkingen zijn, schroom dan niet
om een van onze commissieleden hierover aan te
spreken.
Met vriendelijke groet,
Linda Spanjer, Willeke Wieringa, Diana Lüürssen,
Ineke Wiersum, Anneke Huizinga en Jessika vd
Ploeg.

