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Nieuwsbrief 13 schooljaar 2021-2022
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Afscheid juf Hanneke
Afscheid groep 8
Kennismaking nieuwe groep
Laatste schooldag (kinderen om 12.00 uur vrij)
Zomervakantie

Wekelijks: sparen voor Elias, ons sponsorkind van Compassion
Even bijpraten
Het schooljaar is bijna voorbij, hierbij dus ook de laatste Nieuwsbrief van 2021-2022.
Een laatste schoolweek vol activiteiten die in het teken staan van afscheid nemen.
Verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Ook wordt er deze week flink opgeruimd en bereiden we ons voor op het nieuwe
schooljaar. Omdat we volgend schooljaar met drie kleutergroepen gaan werken,
zullen sommige groepen verhuizen van lokaal. Groep 2b komt in het lokaal van groep
4. Groep 4 gaat naar boven, naar het lokaal van groep 6. Groep 6 gaat naar het
lokaal van groep 7 en groep 7 wordt verdeeld over twee lokalen (6-7 en 7-8).
A.s. donderdagmiddag en vrijdagmorgen proberen we dit met elkaar te doen.
In de laatste vakantieweek treffen we als collega’s elkaar allemaal weer. Dan worden
de laatste voorbereidingen getroffen. Op vrijdag 26 augustus starten we met een
startvergadering en ’s middags een teambuildingactiviteit.
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We zien iedereen graag op maandag 29 augustus in goede gezondheid terug op
school! In de laatste vakantieweek kunt u weer een nieuwsbrief verwachten.
Inmiddels zijn de margedagen voor volgend schooljaar ook bekend. In de bijlage
vindt u het complete overzicht met vakantiedagen en margedagen voor 2022-2023.
Werkzaamheden in het gebouw
In de zomervakantie zullen er allerlei werkzaamheden in het gebouw plaats vinden.
In de eerste weken worden op beide scholen (Hagenhof en Mozaïek) aanpassingen
uitgevoerd aangaande de uitvoer van de luchtbehandelingskast. Daarna volgen
weken van afwerken. Men hoopt met deze maatregelen de problemen rondom de
geluidsfrequentie en trillingen op te lossen.
Daarnaast zullen alle vloeren gereinigd en/of in de was worden gezet en krijgen de
ramen van binnen én buiten een beurt en worden de zonnepanelen gereinigd.
Door al deze werkzaamheden, waarbij veel werklui (vooral in de eerste weken) in en
uit lopen, is er geen BSO in school. More than Kidz vangt de betreffende kinderen
daarom in de vakantie op hun locatie in Nieuw Buinen op.
Afscheid groep 8
Woensdag 13 juli nemen we afscheid van onze leerlingen van groep 8. Zij hebben een
afscheidsmusical ingestudeerd die ’s avonds in school opgevoerd zal worden voor
hun ouders.
Groepen 3 t/m 7 zullen ’s morgens de generale repetitie bijwonen, voor de leerlingen
van groep 1&2 zal een mini-voorstelling worden gegeven.
’s Middags zullen de kinderen van groep 1 t/m 7 hen uitzwaaien, wanneer onze groepachters de school over een rode loper zullen verlaten.
Naast de leerlingen van groep 8 zullen ook twee leerlingen van groep 7 al naar het
voorgezet onderwijs gaan. Zij doen mee met de afscheidsactiviteiten van groep 8 en
hebben dus ook een rol in de musical.
Wij wensen al deze leerlingen heel veel plezier op het voortgezet onderwijs! We hopen
dat jullie nog eens een keertje langs komen.
Afscheid
Naast de leerlingen van groep 8 nemen we ook afscheid van Niyah
(gr. 1). Zij gaat verhuizen. Wij wensen jou heel veel plezier op je
nieuwe school.
We nemen ook afscheid van:
Hanneke Schaap - Zij heeft de laatste maanden Wi-ja Boelhouwers vervangen in
groep 3. Bedankt voor je inzet, Hanneke!
Onze stagiaires: Wouter, Amber, Margien en op een eerder moment al Myrthe en
Lotte. - Dank voor jullie hulp en we hopen dat we jullie hebben kunnen helpen bij jullie
opleiding. Veel succes!
Onze stagiaires Gerard, Reinier en Bas zien we volgend schooljaar weer bij ons op
school terug.
En uiteraard noemen we in dit rijtje het afscheid van Hanneke Piening. Na 28 jaar in
het onderwijs te hebben gewerkt gaat ze met vervroegd pensioen. Dinsdag 12 juli
organiseren we voor haar een onvergetelijke afscheidsdag. (Over het programma
van deze dag laten we hier niets kwijt, maar dat kunt u nog eens nalezen in de mail
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die wij u daarover hebben gestuurd.) Wij wensen Hanneke en haar man André veel
plezier en geluk voor de komende jaren! Geniet van jullie vrije tijd!
Klassenverdeling schooljaar 2022-2023
In onze klassenverdeling heeft u kunnen zien dat we nog een vacature hadden in de
kleutergroepen. Wij kunnen u melden dat Rafaëlla Kuperus deze vacature zal invullen:
op maandag en dinsdag in groep 2b, op vrijdag in groep 2a. (Zie bijlage). Van harte
welkom op onze school, Rafaëlla!
Omdat Wi-ja Boelhouwers na de vakantie nog niet helemaal hersteld zal zijn, zijn we
ook met een tijdelijke vervanger voor haar in gesprek. Wi-ja zal wel voor een deel weer
beginnen en/of met kleine groepen gaan werken om haar werkzaamheden zo
langzamerhand weer op te bouwen.
De verdeling van de leerlingen over de gesplitste groepen 2 en 7 is klaar. De indeling
wordt gedeeld met de ouders en leerlingen van deze groepen.
Kennismaking nieuwe groep
Omdat groep 8 donderdag 14 juli al niet meer op school is, ontstaat er die dag ruimte
om de leerlingen alvast kennis te laten maken met hun nieuwe leerkracht(en) en het
nieuwe lokaal. Dit organiseren we middels een zgn. ‘doordraaimoment’. In de tweede
helft van de morgen zullen alle groepen een poosje ‘doordraaien’ naar de nieuwe
leerkrachten en lokalen. Op deze dag ontvangen we ‘s morgens ook de leerlingen
die na de zomervakantie zullen starten in groep 1.
Gym donderdag 14 juli en vrijdag 15 juli
Groep 3, 4 en 5 hebben donderdag 14 juli gymles bij school, van juf Marloes. Groep 3
wordt dus om half 9 bij school verwacht.
De gymlessen van de groepen 6 en 7 op vrijdag 15 juli zullen vervallen.
Laatste schooldag – vrijdag 15 juli
Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Traditiegetrouw zijn de
leerlingen deze dag om 12.00 uur vrij.
Het is handig om deze dag een plastic zak mee te geven waar de laatste werkjes
en/of schriften in gedaan kunnen worden.
De kinderen van groep 3 t/m 7 mogen deze morgen een klein gezelschapsspelletje
mee nemen.
Tenslotte: Heeft u vragen of opmerkingen? Laat het ons dan weten.

