
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Morgen is het Hemelvaartsdag. Een dag die wat minder bekend is in Nederland wat betreft de 
betekenis. Toch mogen wij dit zien als een belangrijk heilsfeit waarin de Heere Jezus gekroond werd 
als Koning. Ik wens u mede namens het team goede dagen. 
 
In het team 
Zoals u heeft kunnen lezen gaan we dit schooljaar afscheid nemen van twee collega’s. Het afscheid 
van Marry Ligtermoet houden we op woensdag 29 juni. Het afscheid van Carolien Roskam is op 
dinsdag 5 juli. We hopen zo snel mogelijk hier meer informatie over te geven.  
 
Geboren 
Op 14 mei is er een zoon en broertje geboren bij juf ten Voorde. Langs deze weg nogmaals van harte 
gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 

 

 



 

 
Vacatures PWA 
Net als in heel Nederland (en niet alleen in het onderwijs) is het moeilijk om personeel te vinden 
voor onze school. De advertentie voor de vacature in groep 4/5 is er nu zelfs voor de tweede keer 
uit. Wij bidden en hopen dat we voor beide vacatures een leerkracht vinden die past bij onze school.  
Wanneer er meer duidelijk is hierover zullen we dat natuurlijk met u delen.  
Ook zullen we daarna de verdeling van de leerkrachten over de groepen melden. Wanneer er één of 
beide vacatures niet worden ingevuld zullen we namelijk weer van alles moeten aanpassen.  
 
Nieuwe leerlingen  
Gelijk na de meivakantie zijn Fiene Hop en Bram Mulder gestart in groep 1.  Fiene en Bram we 
wensen jullie een fijne en goede tijd toe bij ons op school. 
 
Hemelvaartsdag en Pinksteren   
Op 26 en 27 mei is de school gesloten in verband met Hemelvaartsdag. Maandag 6 juni is de school 
gesloten in verband met 2e Pinksterdag.  
 
Eindtoets 
In de achterliggende tijd hebben de kinderen van groep 8 de uitslag van de eindtoets gehad. Wij zijn 
trots op hen in wat ze hebben laten zien. Van elke leerling kunnen we zeggen dat zij enorm hun best 
hebben gedaan en ondanks de extra spanning die er is met een eindtoets hebben ze laten zien wat 
ze kunnen.  
 
Toetsweken 
De komende weken staan voor groep 3 tot en met 7 in het teken van toetsen. We willen proberen 
om dit zo ontspannen mogelijk aan te bieden zodat de kinderen mogen laten zien wat ze kunnen.  
Wilt u er de komende weken rekening mee houden om geen afspraken te plannen onder schooltijd? 
Alvast bedankt.  
 
Sing-in Pinksteren 
Donderdag 2 juni houden we vanaf 13.30 uur een sing-in in de Hervormde kerk. De kinderen worden 
gewoon om 13.00 uur op school verwacht en vanuit school lopen we naar de kerk.  
Komt u ook? Iedereen is van harte welkom!  
 
Vragenlijsten 
Er zijn al een aantal vragenlijsten ingevuld. Bedankt!  
Als u dat nog niet hebt gedaan is hierbij een reminder. 
 
Pleinfeest 
Vrijdag 10 juni vieren we ons pleinfeest. We zoeken nog heel wat mensen die willen helpen. Wie 
helpt mee? Zie het bericht in social schools voor meer informatie.  
Komende week komt er een nieuw bericht met meer informatie over activiteiten tijdens het 
pleinfeest.  
 
 
 
 



 

Agenda 

26 en 27 mei Hemelvaart Kinderen zijn vrij 

2 juni Hemelvaart / Pinksteren 
sing-in in de Hervormde 
kerk 

 

6 juni Pinksterweekend Kinderen zijn vrij 

30 mei – 10 juni Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

10 juni Pleinfeest  

17 – 20 juni Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

22 – 24 juni Kamp groep 8  

27 juni Rapport mee  

29 juni Afscheid juf Ligtermoet  

4 juli Afscheid groep 8  

5 juli Afscheid juf Roskam  

5, 6, 7 juli Grote schoonmaak  

8 juli Sing-out op het plein 
(jaarafsluiting) 

 

 

Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team goede dagen toe te wensen. 
 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 


