
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Het schooljaar zit er bijna op. Er is weer veel werk verzet door de kinderen, leerkrachten en u als 
ouders. Ook langs deze weg willen we iedereen heel hartelijk bedanken voor alles wat er is gebeurd. 
Soms kleine taken, soms wat grotere, wij zijn enorm dankbaar dat u tijd maakt om ons te helpen.  
 
Als team hebben we dit jaar ervaren als een redelijk gewoon schooljaar. Er waren wel wat 
beperkingen rondom corona maar gelukkig bleef het dit jaar beperkt. Wel misten we het contact 
met u als ouder en waren wij blij dat op een gegeven moment toch weer activiteiten met ouders 
opgepakt konden worden zoals de kijkavond en het pleinfeest.  
 
Dit jaar hebben we op schoolniveau ook gewerkt aan een aantal ontwikkelingen: 
- Zo is groep 4 bezig geweest met het werken in een nieuwe taalmethode en hebben we door 

deze ervaringen de keus kunnen maken om met de methode Taal actief 5 te gaan werken vanaf 
het nieuwe jaar. In het komende jaar zullen groep 4 en 5 er in ieder geval mee gaan werken. In 
het najaar komt de methode ook voor groep 6 op de markt en zullen zij ook starten. In groep 7/8 
komt de methode pas vanaf het volgende schooljaar op de markt; zij zullen dus nog met de oude 
methode blijven werken.  

- We hebben ons geschoold in onze didactische vaardigheden. Er zijn studiedagen geweest om te 
horen hoe we onze instructies nog beter op elkaar kunnen afstemmen en waarin we de kinderen 
nog beter kunnen geven wat zij nodig hebben. Na de studiedagen zijn we aan de slag gegaan en 
zijn er ook klassenbezoeken van iemand van buiten maar ook vanuit IB en directie geweest 
hierover en volgde er feedback. Aan het eind van het jaar zijn we ook gestart om bij elkaar te 
kijken en elkaar feedback te geven hierop. We hebben hier hele stappen in gemaakt en zullen 
het komende jaar hier verder mee gaan.  

- Verder hebben we een start gemaakt om ons te oriënteren op een nieuw rapport. We merken 
dat het rapport zoals we dat nu hebben niet meer helemaal past bij hoe wij werken. Het 
komende jaar hopen we hier hard mee aan de slag te gaan.  

- We hebben KIVA verder geïmplementeerd. We hebben in de laatste weken alles op een rij gezet 
en het is nu afwachten of we het certificaat ontvangen zodat we ons een KIVA-school mogen 
noemen. De verwachting is dat we dit gaan ontvangen. 

- We zijn gestart met de DIA-middentoetsen en eindtoetsen in groep 3 tot en met 8. Het was even 
wennen maar nu we er in januari en juni mee hebben gewerkt zijn we blij met de keus die we 
hebben gemaakt.  

En natuurlijk zijn er nog heel veel kleine dingen geweest waar we ons over hebben gebogen. Veel is 
in de steigers gezet en daar kunnen we het komende jaar mee verder gaan.  
 
We zijn de Heere dankbaar voor Zijn zorg en trouw die we in het afgelopen schooljaar mochten 
ervaren. Er zijn veel dingen gebeurd, en nog steeds is het een roerige tijd. Ook binnen gezinnen van 
onze school zijn zorgen en verdriet. Toch mogen we weten dat de Heere niet loslaat, wat Zijn hand is 
begonnen. We mogen ons leven in Zijn handen leggen.    
 
 
 
 
 
 



 

In het team 
Juf Ligtermoet 
Vorige week woensdag hebben we officieel afscheid genomen van Marry Ligtermoet. Het was een 
fijne dag waar zij (en ook wij) met een fijn gevoel op terug kijken. Inmiddels heeft ze zelf al een 
bericht aan alle ouders gestuurd via social schools.  
Morgen is echt de laatste werkdag van Marry bij ons op school.  
 
Juf Roskam 
Afgelopen dinsdag hebben we afscheid genomen van juf Roskam. Ook dit was een fijne en gezellige 
dag. De juf heeft vandaag een bericht hierover geschreven in social schools.   
 
Meester ten Voorde 
Vandaag nemen we afscheid van Jasper ten Voorde. Hij heeft vanaf april bij ons gewerkt vanwege 
het verlof van Carin ten Voorde.  
Jasper gaat na de zomervakantie naar de pabo en zal aan het werk gaan bij de Akker in Putten. Hij 
blijft dus in de vereniging dus wie weet zien we hem nog eens terug.  
 
Marry, Carolien en Jasper we wensen jullie Gods zegen toe bij alles wat op jullie pad komt. En 
natuurlijk van harte welkom om nog eens langs te komen! 
 
Luizencontrole 
Woensdag 24 augustus hebben we een luizencontrole.  
 
Zwangerschapsverlof juf van Lagen 
Vanaf de zomervakantie gaat juf van Lagen met zwangerschapsverlof. We wensen haar ook langs 
deze weg een goed verlof toe en hopen tzt op een mooi en goed 
bericht.  
 
Afscheid groep 8 
Afgelopen maandag hebben we afscheid genomen van onze 
leerlingen van groep 8. ’s Middags is de musical opgevoerd voor alle 
kinderen van school.  
Na schooltijd hebben de ouders en leerlingen een programma voor 
ons als team samengesteld. Het was fijn en gezellig om met de 
kinderen een pubquiz te doen en daarna samen te eten.  
’s Avonds is er een afscheid met musical geweest voor de ouders, 
oudere broers/zussen of andere genodigden. We kijken terug op een 
fijne afscheidsdag! 
Nizar, Bente, Lieke, Beaudine, Rens, Daniek, Alon en Quinty we 
wensen jullie ook langs deze weg Gods zegen toe voor de toekomst.  
 
Op de foto naast dit stukje staat een insectenhotel waar we nog een 
mooi plekje voor moeten zoeken. Dit hebben we als afscheidscadeau 
gekregen. Een mooie herinnering aan deze groep. 
 
 
 



 

Jaarsluiting 
Morgenochtend om 9 uur sluiten we het jaar met alle kinderen af in het Middelpunt. Ook u als ouder 
bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.  
 
Foto’s social schools 

Eind juli worden in social schools automatisch alle foto’s verwijderd. Wilt u foto’s bewaren dan 
willen we vragen om deze voor die tijd te downloaden. 
 
Zendingsgeld  
In de maanden april tot en met juli hebben de kinderen samen het mooie bedrag opgehaald van 

€322,55 voor Open Doors. Bedankt! 

Afgelopen schooljaar zagen we dat veel kinderen mee gespaard hebben voor onze zendingsdoelen: 

kinderen in Pakistan, Joänel (ons adoptiekind uit Haïti) en Open Doors. Hartelijk bedankt! We vinden 

het belangrijk dat kinderen al vroeg leren om te delen en dat ze beseffen dat er ook veel kinderen 

zijn die in moeilijke omstandigheden leven (zoals armoede). Fijn dat we op deze manier samen een 

steentje (hebben) kunnen bijdragen! 

 
Overblijven  
In de achterliggende drie jaar heeft Tjarda samen met Ariëtte het overblijven gecoördineerd. Tjarda 
heeft aangegeven te willen stoppen. Tjarda hartelijk dank voor alles wat je hiervoor hebt gedaan! 
Annefrouk Eland zal deze taak van haar overnemen.  
En natuurlijk willen we ook Ariëtte bedanken hiervoor. 
 
Alle ouders die elke keer helpen bij het overblijven willen we ook heel hartelijk bedanken. Fijn dat er 
elke dag weer ouders zijn die dit willen doen.  
 
Geboren 
Op 5 juni is er een zoon en broertje geboren bij de familie Boeve. Ze hebben hem de 
naam Amos gegeven. Amos is het broertje van Joël (groep 7), Boaz (groep 4), Ivana (groep 2) en 
Salomé. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 
 

 



 

 

 
 
Schoonmaak school  
Inmiddels is de school bijna schoon. De lokalen zijn gedaan en vanmorgen is alles ingeruimd en 
klaargemaakt voor komend jaar.  
We willen alle ouders en anderen die geholpen hebben hartelijk bedanken voor de hulp. Zonder de 
hulp was het onmogelijk om dit allemaal te doen! 
 
BSO 
Helaas hebben we moeten besluiten dat we stoppen met de BSO. Er zijn te weinig kinderen om dit 
rendabel te houden.  
 
Vakantierooster en studiedagen 2022-2023 
Inmiddels zijn ook de studieweekenden bekend; voor de volledigheid daarom nogmaals het 
vakantierooster met de studieweekenden.  
24 – 28 oktober   Herfstvakantie 
26 december – 6 januari Kerstvakantie 
3 – 6 februari   Studieweekend (kinderen zijn vrijdag en maandag vrij) 
27 februari – 3 maart  Voorjaarsvakantie 
7 – 10 april   Goede Vrijdag en Pasen 
24 april – 5 mei   Meivakantie 
18 en 19 mei   Hemelvaart 
29 mei    Tweede Pinksterdag 
16 – 19 juni   Studieweekend (kinderen zijn vrijdag en maandag vrij) 
Vanaf 10 juli   Zomervakantie  
 
Agenda 
Op vrijdag 19 augustus krijgt u een nieuwsbrief met informatie voor de eerste periode en een 
totaaloverzicht van de agenda voor het nieuwe schooljaar. Hierbij al wel vast een aantal data voor 
de eerste periode. 
 



 

5, 6, 7 juli Grote schoonmaak  

8 juli Sing-out op het plein 
(jaarafsluiting) 

 

22 augustus Eerste schooldag  

24 augustus Luizencontrole  

30 augustus Informatieavond  

8 september Startbijeenkomst avond Blanke Schot 

12 september Schoolreis groep 7/8  

13 september Schoolreis groep 4-6  

15 september Schoolreis groep 1-3  

21 september Schoolfotograaf  

   

   

 

Tot slot 

Voor nu nogmaals een goede vakantie en tot ziens!  
 

 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


