
Een week vol afscheid. Afscheid met een

lach en een traan. We hebben de

afgelopen week afscheid genomen van

groep 8. Na een prachtige

afscheidsavond en musical zijn ze

uitgevlogen, een nieuwe toekomst

tegemoet. 

In verschillende groepen is afscheid

genomen van kinderen: 

- Klari en Daniel verhuizen naar

Hongarije

- Norah vertrekt naar Oostenrijk

- Dylan en Nathan verhuizen naar

Veenendaal

- David verhuist naar Papendrecht

- Florianne gaat naar de Wegwijzer

We wensen jullie een hele mooie

toekomst toe, we gaan jullie missen. 

Afscheid
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Ook nemen we afscheid van juf Marjon,
zei vertrekt naar de Koepelschool en juf
Merel gaat naar Randwijk. Een hele
mooie tijd toegewenst ook voor jullie.

Met de groepen 1 t/m 7 hebben we het
jaar afgesloten met veel enthousiasme.
Wat heerlijk om zo zingend met de
kinderen het jaar uit te gaan. Groep 1b
had als slotlied Wij vieren feest, omdat
Jezus weer leeft! uitgekozen. Mooi om zo
de vakantie in te rollen. De boodschap
van redding en zorg van God voor ons is
zoveel meer groter dan onze school. Hij
gaat met de kinderen mee als ze
verhuizen, andere school gaan of
gewoon mee naar huis.

 Maar laten we God danken, 
die ons door Jezus Christus, 

onze Heer, de overwinning geeft. 
1 Korintiërs 15:57

 

Bruiloft juf Wieteke
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Schoonmaakavond
Bedankt voor de hulp met het schoonmaken van de
school. Het was weer hard nodig. Door jullie inzet
gaan we weer fris de vakantie in. Zowel de buiten als
de binnen ziet er weer goed uit. Dank ouderraad voor
het organiseren en de gezellige borrel na afloop op
het plein!

Bruiloft juf Wieteke
Vandaag is het feest! Juf Wieteke trouwt! Groep 2 is er
al weken mee bezig. Tip top in de kleren vertrokken ze
naar de bruiloft. Wat een verrassing voor de juf om
jullie zo te zien. En de juf had voor deze speciale
gelegenheid ook een hele mooie jurk aan gedaan en
Julian een prachtig pak. Van harte gefeliciteerd en we
wensen de juf en Julian een hele mooie gezegende tijd
toe.

Startfeest
Schrijf de volgende datum alvast met een dikke stift in
uw agenda: 1 september van 17.30-20.00 uur. Het
startfeest!  We hopen u en de 
kinderen dan weer te ontmoeten! Wij 
zorgen voor eten en drinken en de 
springkussens. Als u de gezelligheid 
meeneemt dan gaan we er weer een 
feest van maken! 

Vanuit de MR
De laatste vergadering van dit jaar was op 22 juni. We zijn
die vergadering begonnen met het lezen van psalm 103;
over God Die trouw is en Die het waard is om geprezen te
worden. Mooi om zo afscheid van elkaar te kunnen
nemen. Hij blijft bij ons, waar we ons ook bevinden.  
We hebben met elkaar gesproken over de communicatie
binnen de school. De MR is één van de manieren om je
stem te laten horen. Dus, ook in het nieuwe jaar, als er
iets is waar u mee zit, kom dan naar Nico of laat het
weten aan een van de leden van de MR. 
Deze vergadering hebben we afscheid genomen van
Berend en Martijn. Op hun wegen komen nieuwe dingen
waar ze zich mee bezig gaan houden. En de MR is voor
Dirjanne en Laura op hùn weg gekomen. In het nieuwe
seizoen gaan we er als MR weer fris tegenaan.  

Tevredenheidspeiling kinderen

Veiligheidsbeleving: 9.4
Het optreden van de leraar: 8.6
Opstelling van de leraar: 8.6
Welbevinden: 8.7
Fysieke veiligheid: 9.0
Sociale veiligheid: 9.3
Psychische veiligheid: 9.2
Materiële zaken: 9.2
Ik voel me veilig op school; ik geef de school voor
veiligheid het cijfer 8.9
Ik heb het naar mijn zin op school; ik geef de school
het cijfer 8.6

De groepen 6 t/m 8 hebben de afgelopen periode een
vragenlijst ingevuld. Hierbij de cijfers die ze gegeven
hebben:

We hebben prachtige cijfers gekregen van de kinderen
waar we blij mee zijn. 

Afsluitend
En dan zit het schooljaar 2022-2023 er weer op... 
Wat een mooi jaar hebben we gehad. De digitale
agenda op de website is bijgewerkt. We zijn wat dat
betreft al klaar voor het komende schooljaar.
We hopen u na de vakantie, op maandag 22 augustus
weer in gezondheid te ontmoeten! 


