Voor het laatst
Voor het laatst voor het laatst
Wil ik je nu bedanken
Zijn dit de afscheidsklanken
Voor het laatst met jou!
Voor het laatst voor het laatst
Ik zal het nooit vergeten
Het lachen en het keten
Voor het laatst…….
(uit: eindmusical De tent op zijn kop)

Beste ouders en verzorgers,
De regels hierboven zijn de laatste zinnen van
het slotlied uit de musical van groep 8. We
hebben dinsdag 14 leerlingen uitgezwaaid. De
oudsten van onze school. Zij gaan een
spannende toekomst tegemoet op het
voortgezet onderwijs.
Deze week stond in het teken van afscheid
nemen. Naast het afscheid van groep 8, hebben
we ook afscheid genomen van onze stagiaires
Femke en Sofie. Zij hebben veel inzet getoond
en gaan allebei een jaartje hoger. Ook Sifra, de
gymjuf is klaar op onze school. Zij zal
binnenkort afstuderen en op zoek kunnen naar
een baan.
Tot slot nemen we afscheid van Juf Eline en juf
Astrid. Zij gaan beide op een andere school
binnen ons bestuur werken. We wensen hen
daarbij veel succes!
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Het
zit er weer op! De grote vakantie ligt voor ons.
Zes weken de tijd om de batterij weer op te
laden, zodat we op 20 augustus weer fris en
uitgerust aan een nieuw schooljaar kunnen
beginnen
Ik wens u allemaal een heel fijne vakantie toe
en hoop u allemaal weer op 20 augustus te
begroeten!

Marjoleen Franken
Welkom op school
Noah vd Maden,
Siem Potappel, Ian
Boonman en Raeven Bekker worden in de
maand juli 4 jaar. Zij hebben al een paar keer
meegelopen. Na de vakantie starten zij in groep
1. We wensen hen een veilige en fijne
schooltijd toe.
Nieuws over de vormingslessen
De laatste weken is er tijdens de
vormingslessen aandacht besteed aan het
thema: ‘Vol emotie’.
Tijdens de AVOlessen leren we dat ieder mens
emoties heeft. Misschien de één meer dan de
ander. Zonder emoties ben je niet compleet. Als
ons denken en doen alleen maar door verstand
werd aangestuurd, zouden
we ééndimensionale
wezens zijn. Emoties
zorgen ervoor dat we de werkelijkheid kunnen
beleven. Ervaringen kunnen mooi,
beangstigend, leuk of verdrietig zijn. Onze
emoties kunnen er ook voor zorgen dat we
invoelend zijn naar anderen. Dat we ons sociaal
gedragen.
Tijdens de CVOlessen worden de verhalen van
koning David gebruikt. Hij laat in de bijbel zijn
emoties de vrije loop. Verdriet bij het
overlijden van zijn vriend Jonathan, of als hij
zingend van blijdschap de ark binnen haalt in
Jeruzalem. Ook passie en schuld komen aan de
orde.
Emoties doen ertoe en
daarom nemen wij ze
serieus. Onze gevoelens
zijn in staat om betekenis
te geven aan wat wij
meemaken. Alle verhalen (AVO en CVO) maken

ons duidelijk dat dit zeker het geval is als het
gaat om levensvragen. Vragen over goed en
kwaad, zin en onzin. Om te kunnen leven en
handelen met gevoel voor menselijke maat en
menselijke waardigheid.
Stagiaires volgend schooljaar
Volgend schooljaar zullen er ook weer
stagiaires aanwezig zijn in onze school.
Meester Sjoerd Slotema begint in groep 8 aan
zijn LIO-stage. Hij is vierdejaars student en
loopt drie dagen stage in de groep.

jaar kunnen prolongeren? Of zou juf Mariska
het stokje weer overnemen?
Dinsdagavond was de uitvoering van de
musical voor de familieleden en hebben we van
de leerlingen afscheid genomen. Het was een
mooi afscheid met een lach en een traan!
Kindervakantieweek
In de laatste week van de zomervakantie (14
t/m 16 augustus) vinden in de speeltuin de
‘Mallemolen’ weer de kindervakantie spelen
plaats voor alle lagere school kinderen in
Wolphaartsdijk (v.a. 5 jaar). U kunt uw
kind(eren) daarvoor nog steeds aanmelden!
Het inschrijfformulier heeft u eerder -via
school - ontvangen. Onderstaand is de
uitnodiging ook als afbeelding bijgevoegd. U
kunt het formulier ondertekend inleveren bij
Jessica van Son of Leandra Marijs.

Daarnaast zijn er twee Pabo 2 studenten die
het hele jaar op onze school komen. Menno van
Dijk en Esmee Meulenberg. Ook komt er weer
een Lobosser (gymstagiair) Daarvan is alleen
de naam nog niet bekend.

Afscheid van groep 8
Afgelopen dinsdag
hebben we afscheid
genomen van groep 8.
Ook dit jaar zijn we met alle leerlingen en
leerkrachten gaan bowlen.
De spanningen liepen voorafgaand aan het
bowlen op. Zou Juf Anne haar titel van vorig

Bijlagen:


Een brief over een voorziening binnen
Albero voor Hoogbegaafde leerlingen

Belangrijke data
9 juli t/m 17 augustus Zomervakantie
20 augustus
Eerste
schooldag
3 sept-13 sept
Startgesprekken
12 september
Staking?
14 september
Nieuwsbrief
20 september
informatieavond
24 september
Studiedag Kinderen vrij
3 oktober
Start kinderboekenweek
12 oktober
Nieuwsbrief

Wij wensen u allemaal een heel
fijne vakantie! Team Samenspel

