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___________________________________________________________________________________ 
Geachte ouder(s), 
 
Personeel 
Jubileum 
U herinnert het zich vast nog wel dat meester 
Hendriksma aan het begin van dit schooljaar in een 
gele Kever rondreed. Door de corona-
omstandigheden van toen kon er niet bij het jubileum 
van de meester stilgestaan worden. Dit willen we 
alsnog doen en wel op dinsdag 21 juni. Naast dat we 
deze dag stilstaan bij het jubileum van de meester, 
willen we ook de activiteiten van de bosdag op deze 
dag een plaats geven. Bij veel van de activiteiten kunt 
u aanwezig zijn, nadere informatie hierover volgt nog 
in een aparte brief.  
Formatie 
De indeling van de groepen voor volgend jaar is als 
volgt. Bij de kleutergroepen blijven dezelfde juffen 
betrokken. Juf Overeem hoopt groep 1 te doen, juf 
Hofstede en juf Mateboer groep 1/2 en juf Van der 
Woude (en juf Naberman op woensdag) groep 2. Bij 
de groepen 1 en 2 stromen in de loop van het jaar de 
nieuwe leerlingen in. 
Groep 3a krijgt les van juf Kers en … Deze puntjes 
hopen we binnenkort in te kunnen vullen na de 
advertentie van afgelopen zaterdag in het RD. Juf 
Boland Payeh, en juf Naberman op de dinsdag, 
hopen groep 3b les te gaan geven. Groep 4 krijgt 
volgend jaar het onderwijs van meester Scherpenisse 
en juf Bisschop.  
We hebben besloten om de huidige groep 4, dus 
volgend jaar groep 5, te splitsen gezien de grootte 
van de groep. De beide nieuw benoemde collega’s 
hopen deze beide groepen te draaien. Juf Mussche 
groep 5a en meester Eenkhoorn groep 5b. 
Meester Hendriksma zal weer voor groep 6 staan, op 
de dagen dat hij er niet is zal juf Schoonhoven deze 
groep doen. 
Voor groep 7 en 8 treedt er volgend jaar geen 
verandering op, dus respectievelijk meester Den 
Ouden en meester Westhoff hopen deze groepen les 
te geven. 
 
Leerlingen – welkom 
Nieuw 
U hebt het vast gehoord of gezien, vanaf deze week 
hebben we vijf nieuwe leerlingen welkom geheten op 
onze school. De familie Van der Lee is vanuit 
Brugchem overgekomen naar De Wijk en bezoeken 
zodoende onze school. Willem is begonnen in groep 
4, Florus in groep 5, Gerben en Joanne in groep 6 en 
Ruben in groep 7. We heten ze van harte welkom en 

wensen hen, samen met hun ouders, een gezegende 
tijd toe op onze school en in hun nieuwe woonplaats. 
Instroom 
Fedde Dunnink en David de Haan hopen maandag 
13 juni op onze school te beginnen. We heten ze van 
harte welkom en wensen ook hen een goede en 
gezegende tijd toe op school. 
 
Spelletjes op het schoolplein 
In de vorige nieuwsbrief schreven we over de 
spelletjes die op de woensdagen door ouders in de 
pauze gedaan worden op het schoolplein. Een 
initiatief wat door ons en de leerlingen gewaardeerd 
wordt. De groep ouders die het nu organiseren zijn 
op zoek naar meerdere ouders die dit willen doen. 
Heeft u belangstelling, dan kunt u zich opgeven bij 
mevr. Troost (Bullingerweg) via… 
 
Schoolreis 
De schoolreis is gepland op 14 juni. Begin volgende 
week hopen we een informerende brief hierover mee 
te geven. De bestemmingen zijn Burgers Zoo en 
Airborne Museum At Hartenstein (museum over de 
Slag om Arnhem in 1944) te gaan. We hopen met 
elkaar op een ontspannen en educatieve schoolreis. 
 
Project 
Morgenavond is er de kijkavond. We heten u allen 
van harte welkom om te zien hoe hard er door 
collega’s en leerlingen gewerkt is aan het project. De 
avond begint om half zeven en om negen uur sluiten 
we het af. Halverwege de avond is er een samenzang, 
deze is om kwart voor acht in de 
gemeenschapsruimte.  
Tevens is er in de gemeenschapsruimte de 
mogelijkheid om koffie, thee en een plak caké te 
nuttigen. Voor de kinderen is er een pakje drinken en 
wat lekkers. Dit bieden we tegen geringe prijzen aan, 
zie de uitnodiging. De opbrengst hiervan is voor het 
goede doel waar de leerlingen van groep 6, 7 en 8 al 
voor bezig zijn geweest, te weten: Kom Over En Help. 
Op deze manier hopen we dat de kijkavond ook een 
ontmoetingsavond zal zijn. 
In de uitnodiging is ook aangegeven dat er een boek 
gekocht kon worden. Maar helaas heeft de uitgever 
het boek nog niet klaar en kan het dus niet te koop 
worden aangeboden. 
Voor het parkeren willen we u er nadrukkelijk op 
wijzen om de parkeervakken voor de school, de steeg 
naast de school en het terrein van K.H. Kooiker te 
gebruiken, zodat de Gemeenteweg zo min mogelijk 
‘gehinderd’ wordt door aan weerzijden geparkeerde 



auto’s. We rekenen hier op uw medewerking. Wilt u 
dit ook doorgeven aan andere bezoekers? Alvast 
dank! 
We hopen velen van u te ontmoeten en zien uit naar 
een gezellige avond. 

 
 

 
 

 
Bovenstaande foto’s geven een indruk van het 
enthousiaste werken aan het project, de school ziet 
er soms meer uit als een bouw- en werkplaats dan 
een school.  
Benieuwd wat het uiteindelijk geworden is? Kom dan 
morgenavond kijken, van harte welkom! 
 
Pinksteren 
Samen met de leerlingen hopen we aanstaande 
vrijdag gezamenlijk stil te staan bij het heilsfeit van 
Pinksteren. Voor corona mochten de ouders van 

groep 5 de bijeenkomst aan het einde van het jaar 
bijwonen. Hier is twee jaar niet van gekomen. We 
willen de ouders die dit hebben misgelopen volgend 
jaar alsnog de mogelijkheid bieden. 
Het is onze hartelijke wens dat we met elkaar een 
gezegende bijeenkomst hebben.  
 
Schoolfotograaf 
Op maandag 13 juni zullen de schoolfotografen weer 
binnen school zijn. In de ochtend zullen de pas- en 
groepsfoto’s gemaakt worden. In de middag zal er 
gelegenheid zijn om foto’s te maken met broertjes en 
zusjes. Vanaf kwart over één voor die gezinnen 
waarvan de achternaam begint met A t/m G, vanaf 
kwart voor twee H t/m L en vanaf kwart over twee 
de overige namen. 
 
Oudermorgens 
In de week van 20 juni zijn er alsnog de 
oudermorgens in groep 1 en 2. De oudermorgens 
beginnen om half tien met de werkles, na de werkles 
is er koffie/thee in de gemeenschapsruimte en 
aansluitend kunt u nog even buiten kijken bij uw zoon 
of dochter.  
 
We wensen u allen goede Pinksterdagen toe, maar 
bovenal het werk van de Heilige Geest (door een 
waar geloof Christus en al Zijn weldaden deelachtig 
maken, troosten en een  eeuwig bij u blijven) 
persoonlijk te mogen kennen. Dan zal het een 
gezegend en nuttig  Pinksterfeest zijn! 
 
 
Belangrijke data 
2 juni – kijkavond (18.30-21.00u) 
7 juni – vrije dag 
13 juni – schoolfotograaf 
14 juni – schoolreis (groep 6-8, overige leerlingen zijn 
vrij) 
20-24 juni – oudermorgens (groep 1 en 2) 
30 juni en 5 juli – contactavonden 
7 juli – huwelijksdag juf De Witte (alle leerlingen 
alleen op de morgen naar school) 
 
 
Hebt u vragen, opmerkingen of anderszins, schroom 
niet om contact te leggen met de school. 
 
Voor alle genoemde data geldt: D.V. 
 
Met vriendelijke groeten, 
mede namens het personeel,  
D.J. Koppelman 


