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Geachte ouder(s), 

Personeel 
Bruiloft 
Op 25 juni hoopt juf Last in het huwelijk te 
treden. Door de huidige omstandigheden is het 
nog niet helemaal duidelijk hoe alles zal verlopen 
op die dag. Wanneer we dat weten, zullen we u 
daar nader over informeren. 
We willen de juf en haar aanstaande man een 
gezegende voorbereiding toewensen op hun 
huwelijksdag.  
Verlof 
Deze week is de laatste werkweek van juf Kers 
voor haar verlof. Vanaf volgende week wordt ze 
vervangen door juf Mulder.  
We wensen juf Kers een goed verlof toe en we 
hopen dat ze te Zijner tijd verblijd zullen worden 
met de geboorte van een gezond kind.  

Leerlingen 
Welkom 
Volgende week zullen twee leerlingen beginnen 
bij ons op school, te weten: Jonathan Slager en 
Fayèn Vos. 
We heten ze van harte welkom, in de hoop dat 
zij ook een goede en leerzame tijd op onze 
school zullen ontvangen! 
Beterschap 
Afgelopen zondag werd Justen Brakke uit groep 
7 gestoken door een bij, waarop een allergische 
reactie volgde. Hiervoor moest hij naar het 
ziekenhuis, gelukkig mocht hij diezelfde dag weer 
naar huis en is hij nu herstellende van de 
allergische reactie (zwellingen). Van harte 
beterschap!  

Speldag 
In de vorige nieuwsbrief hebben we al 
aangegeven dat we een alternatief programma 
aan het uitwerken zijn voor de schoolreis en alle 
andere activiteiten die geen doorgang konden 
vinden. 
Volgende week dinsdag is het zover, dan wordt 
er rond de school door een bedrijf voor alle 
groepen een speldag georganiseerd. Tussen de 
middag blijven alle leerlingen op school en wordt 
er voor eten gezorgd. Omdat het een actief 

programma is, is het raadzaam om voldoende 
drinken mee te nemen. Het programma voor de 
groepen 1 tot en met 4 duurt tot en met 12.30u, 
zij zijn daarna vrij. Voor de groepen 5 tot en met 
8 duurt het programma tot 15.00u. Het kan wel 
zo zijn dat het programma iets uitloopt. 
De spellen van de groepen 1 tot en met 4 zijn op 
het schoolplein en de spellen van de groepen 5 
tot en met 8 op het veld. Wanneer u wilt komen 
kijken, kunt u dat langs de randen van het plein 
doen. 
We hopen met elkaar op een mooie dag! 

Contactavonden 
De contactavond van 24 juni wordt verplaatst 
naar 1 juli. Dus de laatste twee contactavonden 
van dit schooljaar vinden plaats op 29 juni en 1 
juli. Hierdoor hebben we op school net iets meer 
tijd om het schooljaar met de daar bijbehorende 
CITO-toetsen goed en rustig af te ronden. 
Binnenkort zult u de uitnodiging voor deze 
contactavonden ontvangen. De contactavonden 
zullen in school plaatsvinden! 

Groepsindeling volgend jaar 
De groepsindeling voor volgend jaar is als volgt. 
Groep 8 – Meester Westhoff 
Groep 7 – Meester den Ouden 
Groep 6 – Meester Hendriksma en juf De Witte 
Groep 5 – Juf Last 
Groep 4 – Meester Scherpenisse en juf Bisschop 
Groep 3 – Juf Boland Payeh en juf Naberman 
Groep 2b – Juf Tuin 
Groep 2a – Juf Van der Woude en juf Naberman 
Groep 1 – Juf Mateboer en juf Hofstede 
De werkzaamheden van de overige 
personeelsleden blijft ongeveer hetzelfde. U kunt 
daar t.z.t. in de schoolinfo en -krant meer over 
lezen. We zijn blij en dankbaar dat we de 
personeelsbezetting voor volgend jaar weer 
rond mogen hebben. 
Tegelijkertijd hebt u vast gehoord dat er van 
overheidswege via het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO) veel geld naar de scholen 
toekomt. Op dit moment denken we erover na 
hoe we dit gaan inzetten, u zult dit vermoedelijk 



terug gaan zien in meer onderwijs ondersteunde 
inzet op het gebied van lezen en extra RT 
(remedial teaching).  

Centrale Eindtoets 
De dag na Pinksteren ontvingen we de uitslag 
van de Centrale Eindtoets. Landelijk werd er een 
gemiddelde score gehaald van 534,5. Onze 
schoolscore is 539,3. Een uitslag waar we 
dankbaar voor mogen zijn! 

Zingen voor Pinksteren 

Patchwork for peace 
Vorig jaar is er door de meisjes bij handwerken 
gewerkt aan onderstaand kunstwerk over 75-
jaar bevrijding. Onze leerlingen maakten het 
gedeelte met de tekst: 

De wereld in zonde 
ging onder in strijd. 
De Heere is vrede, 

Hij heeft ons bevrijd. 
Dit stuk is ingevoegd in een deken, waarvan u 
het resultaat hieronder ziet.  

Belangrijke data 
8 juni - speldag 
25 juni – bruiloft juf Last 
29 juni en 1 juli – contactavonden 
2 juli – rapport mee 
6 juli – afscheidsavond groep 8 
9 juli – laatste schooldag 

Voor alle genoemde data geldt: D.V. 

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


