
Nieuwsbrief 21 juni 2019 
 

maandag 24 juni 
 

Schoolreis groep 5, 6 en 7 
Groep 1, 2 en 8 zijn vrij 

dinsdag 25 juni 
woensdag 26 juni 

Gevonden voorwerpen in de Meent 

woensdag 26 juni  Doorschuifmoment: kijkje in de klas van volgend 
jaar 
Schoonmaakavond in de kleuterklassen 

donderdag 27 juni Afscheidsavond groep 8 in het HPC 

vrijdag 28 juni Jaarafsluiting  (= eindfeest) 

woensdag 3 juli Uitreiking 3e rapport voor groep 1 t/m 8 

Vrijdag 5 juli Laatste schooldag, om 12.00 uur start 
zomervakantie  
Juffen-/meesterdag 
Volgende nieuwsbrief 

 

Terugblik op de avondvierdaagse 
 
De avondvierdaagse zit er weer op en het was weer een hele gezellige 
week. De ouderraad (OR) heeft ook deze keer op een geweldige manier de 
schouders gezet onder de voorbereiding. Zij zorgden iedere avond voor iets te 
drinken en te eten voor onderweg en ook de inschrijvingen zijn door de OR 
geregeld. Hartelijk bedankt! Ook dit jaar liepen veel kinderen van onze school 
mee, ongeveer 120! Zij hebben afgelopen maandag hun medaille op school 
ontvangen. En die hadden ze wel verdiend. Drie avonden was het lekker 
wandelweer. Maar op de derde dag waren ze nat geregend tot op hun hemd!  

We bedanken ook de ouders die zich hebben ingezet als marsleider of op een andere manier de 
handen uit de mouwen hebben gestoken. Wilt u, als u dat nog niet heeft gedaan, de hesjes zo 
spoedig mogelijk weer inleveren op school? 
  
 

Formatie 2019/2020 vervolg 

 
In de afgelopen weken zijn er verschillende gesprekken gevoerd in de zoektocht naar een ‘flexibele 
leerkracht’. Die hebben we gevonden in juf Ingrid. Haar werkdagen worden dinsdag, woensdag en 
donderdag.   
Juf Inge werkt tot eind november de hele week in haar kleutergroep. Juf Heidi heeft nu 
zwangerschapsverlof en gaat de vrijdagochtend in deze groep voor haar rekening nemen op het 
moment dat haar verlof voorbij is.  

 
 
Dinsdag 25 en woensdag 26 juni: gevonden 
voorwerpen 
 
Op dinsdag 25 en woensdag 26 juni kunt u een kijkje nemen 
op de tafels met gevonden voorwerpen. Deze vindt u in de 
Meent. De spullen die blijven liggen gaan in de 
kledingcontainer of worden weggedaan. 



 
 

Woensdag 26 juni: kijkje in de nieuwe groep  

Op woensdag 26 juni maken de kinderen vast kennis  met 
de nieuwe leerkracht van het komende schooljaar. Het is 
best spannend om een uurtje te werken bij je nieuwe juf of 
meester in de klas! En ook fijn, dan weet je al een beetje 
wat je volgend jaar verwachten kunt! 

 

 
Donderdag 27 juni: afscheid kinderen groep 8  
 
Op donderdag 27 juni nemen de kinderen van groep 8 afscheid van 
school met de musical ‘Niet te filmen’. Een vrolijke musical die gaat 
over wat je moet doen als een oude bioscoop niet meer zo goed 
wordt bezocht als vroeger. Natuurlijk, een internationaal filmfestival 
organiseren! Er gaat daarbij van alles mis, dat kan niet missen. Een 
geweldige leuke musical, niet te filmen! 
  

 
’s Middags musical voor groep 2 t/m 7 op het HPC 

 
Op 27 juni a.s. ’s morgens is de generale repetitie van 
de musical en ’s middags voeren de leerlingen deze 
op voor de kinderen van onze school.  
 
De kinderen van groep 1 blijven op school in de 
bijenklas. Kleuters in groep 1 die een broer of zus 
hebben die meespeelt in de musical mogen ook mee 
naar het optreden van groep 8.  
We gaan allemaal lopend naar het HPC. De jongste 
kinderen onder begeleiding van kinderen uit hogere 
groepen en natuurlijk hun leerkracht. Om 14.30 uur 

zijn we weer terug op school. U kunt uw kind dus gewoon op school ophalen. 
 

 
’s Avonds afscheidsavond groep 8 voor genodigden op het HPC 
  
De afscheidsavond op 27 juni a.s. waarop de 
musical wordt uitgevoerd is alleen bestemd voor 
genodigden, leerkrachten, M.R.- en O.R. leden. 
Zij worden hiervoor van harte uitgenodigd. De 
zaal is open om 19.00 uur.  
Alle leerlingen van groep 8 krijgen 6 kaartjes om 
zelf te kiezen wie ze graag willen uitnodigen voor 
hun afscheid.  



De avond begint om 19.30 uur en om ongeveer 22.30 uur zullen we de avond en de schoolloopbaan 
van de kinderen gezamenlijk afsluiten. Alle leerkrachten zullen bij de uitgang gaan staan om zo de 
leerlingen en de ouders de hand te schudden en afscheid te nemen.          
 

We zwaaien uit…       

Alle kinderen van groep 8!  
Er gaat één leerling van onze school naar het Lyceum in 
Elst, één leerling naar het Pantarijn in Wageningen en één 
leerling naar het Helicon in Kesteren. De andere 18 
kinderen gaan naar het HPC in Zetten. De helft hiervan 
start in het reguliere onderwijs en de andere helft heeft 
gekozen voor de Overstap.  
Bij de kleuters verhuist Fayenn naar Herveld. Zij start na 
de zomervakantie op de Willibrordusschool. We wensen 

alle leerlingen op hun nieuwe plek een goede start en een fijne schooltijd.       

 
Welkom 
 
De afgelopen maanden zijn er weer verschillende kleuters gestart 
in de kleutergroepen en ook gelijk na de zomervakantie komen er 
weer nieuwe kinderen bij. Daarnaast komen er in de groepen 3,6,7 
en 8 enkele leerlingen bij. De meeste van hen zullen er op het 
wisselmoment bij zijn en dan kennismaken met de kinderen en de 
leerkracht(en) van hun nieuwe groep. We wensen hen een  heel 
fijne tijd bij ons op school. 

  

Vrijdag 5 juli: meester-/juffendag 
 
De laatste schooldag wordt dit jaar wel heel gezellig: alle juffen en 
meesters vieren dat ze het afgelopen schooljaar weer een jaartje ouder 
mochten worden! Kinderen die dat leuk vinden mogen verkleed op school 
komen. En natuurlijk mogen ze een klein cadeautje geven aan hun 
meester of juf. Deze dag hoeven ze geen smikkel mee te nemen, daar 
wordt voor gezorgd.  
Om ongeveer 11.55 uur gaan we dan met z’n allen naar het plein waar 
meester Jos zijn laatste toespraakje van dit schooljaar zal houden en 
natuurlijk iedereen een fijne vakantie zal toewensen. 
 

 
 

Volgende week: extra nieuwsbrief over 
ouderbetrokkenheid-gesprekscyclus 
 
U wilt als ouders natuurlijk graag op de hoogte gehouden worden van 
het welbevinden en de vorderingen van uw kind(eren). Mede n.a.v. de 



feedback in de ouderenquête hebben we de gesprekscyclus aangepast. Volgende week vrijdag 
ontvangt u een extra nieuwsbrief om u op de hoogte te brengen van de momenten waarop in het 
komende jaar de verschillende gesprekken, waaronder startgesprek en 10-minutenavonden, plaats 
zullen vinden.  
 
 

Gescheiden afvalinzameling 

 
Na de zomervakantie gaan we op school starten 
met het gescheiden inzamelen van afval. Zoals u 
heeft kunnen lezen in de vorige nieuwsbrief  is dit 
idee afkomstig van de kinderraad, afgestemd met 
hun achterban: de kinderen van groep 5 t/m 8. 
Dat betekent dat hiervoor een groot draagvlak is! 

Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk kinderen hun drinken in een herbruikbare fles of beker 
meenemen om zo de afvalberg te beperken. Wat er toch weggegooid moet worden gaat in de juiste 
zakken en bakken. We zullen samen met de leerlingen aan het begin van het schooljaar afspraken 
maken over hoe we dat doen op school. 

 
Vakantierooster 2019-2020 
 
Hieronder vindt u nogmaals het vakantierooster en de 
studiedagen voor het volgende schooljaar. Het 
vakantierooster geldt voor alle drie de basisscholen in 
Zetten.  

 

 1e schooldag:   maandag 19 augustus 

 Herfstvakantie:  14 t/m 18 oktober 

 Kerstvakantie:   23 december t/m 3 januari 2020 

 Krokusvakantie:  24-28 februari 

 Goede Vrijdag:   10 april 

 Tweede Paasdag 13 april 

 Meivakantie:          27 april t/m 8 mei 

 Hemelvaartweekend: 21 en 22 mei 

 Tweede Pinksterdag:  1 juni  

 Zomervakantie:  13 juli t/m 21 augustus 
 

 
Studiedagen team 2019-2020 
 

 Maandag 9 september  

 Vrijdag 6 december 

 Maandag 6 januari 
 Vrijdag 19 juni 

 

 
 
 


