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Geachte ouder(s), 

Hartelijk dank! 
Namens alle collega’s zeggen we u hartelijk dank 
voor de mooie, waardevolle en smaakvolle blijk 
van waardering, die gisteren als verrassing bij ons 
in de personeelskamer stond! 
Het is erg gewaardeerd! Hartelijk dank hiervoor!! 

Afscheid 
Gisteren(avond) hebben we afscheid genomen 
van de leerlingen van groep 8. Gelukkig konden 
we, door de gemeenschapsruimte geheel te 
ontruimen, het afscheid hebben in school. 
Tegelijkertijd blijft het zo ver uit elkaar zitten en 
het geen handen schudden heel ongewoon. 
Desondanks mogen we terugkijken op een goed 
afscheid!  
Deze groep liet ons als afscheid een tweetal 
prachtige deurmatten met logo, als herinnering, 
achter. Binnenkort krijgen de matten hun 
bestemde plaats! 
De afscheidsavond hebben we besloten met een 
bekende groet. We herhalen het hier nogmaals! 
Ouders en leerlingen van groep 8, het ga jullie 
goed! Adieu! 

Personeel 
Gisteren is de vader van juf Kers op de leeftijd 
van 64 jaar overleden. Jaren van ziekte en zorg 
liggen achter hen, waarin er soms wonderlijke 
uitreddingen mochten zijn. Nu is zijn levensreis 
ten einde en wordt er niet getreurd als degenen 
die geen hoop hebben! 
We wensen de juf en haar verdere familie van 
harte Gods ondersteuning en nabijheid toe in dit 
smartelijke verlies! 

Inleveren 
Wilt u het rapport weer meegeven naar school? 
Zou u thuis ook willen kijken of er nog 
bibliotheekboeken zijn? Graag morgen inleveren 
op school! Bij voorbaat dank! 



Afscheid Meester de Jong 
Morgen zullen we afscheid nemen van meester 
De Jong i.v.m. zijn vertrek naar Grafhorst. Nadat 
wij hem ’s morgens welkom geheten hebben op 
school, is er voor de ouders die dat wensen 
daarna de gelegenheid om de meester ‘de hand 
te schudden’ onder de luifel bij de hoofdingang. 
Aan het eind van de dag zullen we, namens de 
kinderen, hun en ons cadeau aan de meester 
overhandigen.  

Schoolopening 
19 augustus is er ’s avonds de schoolopening in 
de Dorpskerk. U ontvangt hierover t.z.t. nog 
nader bericht. 

We sluiten deze nieuwsbrief met een woord van 
hartelijke dank aan u als ouder(s) voor uw inzet 
in het afgelopen bijzondere schooljaar! Met 
name in de corona-tijd was u een onmisbaar 
verlengstuk van de school… Nogmaals dank 
voor het vele werk wat u verzet hebt ten dienste 
van de leerlingen en school. 
We wensen u allen een goede en gezegende 
vakantie toe. Met de wens en het gebed uit 
Psalm 121:  

De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 
De HEER, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 
Zal eeuwig u behoeden. 

Belangrijke data 
3 juli – laatste schooldag / afscheid meester De 
Jong 
17 augustus – eerste schooldag schooljaar 2020-
2021 
19 augustus – openingsdienst 

Mocht u vragen hebben, schroomt u niet om 
contact op te nemen met de school. 

Voor alle data geldt: Deo Volente 

Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel,  
D.J. Koppelman


