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Nieuwsbrief 19
Schooljaar 2018-2019, vrijdag 5 juli 2019
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar
We hebben weer een paar leuke activiteiten gehad in de afgelopen periode. De groepen 4
zijn naar de Heimanshof geweest, de kleuters hebben oversteekles gehad, we hadden het
waterfeest, de groepen 7 en 8 zijn op kamp geweest en als klap op de vuurpijl was er
vorige week het schoolfeest. Dit zou allemaal niet lukken als wij niet zoveel hulp van
ouders kregen. We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken, maar wij zijn blij met de
hulp.
De laatste schoolweek staat traditioneel in het teken van afscheid nemen van elkaar, de
basisschooltijd, je juf of meester. Maar ook even een paar weken helemaal vrij en bijna
zonder agenda de dagen vullen. We kijken terug op een mooi schooljaar. Ik kijk als
schoolleider tevreden terug op dit mooie schooljaar waarin we als school in alle opzichten
verder zijn gegroeid in ons aanbod. We mogen ook nog veel nieuwe leerlingen ontvangen.

In de brief over de groepsindeling heb ik aangegeven dat het voor ons nog niet duidelijk
was of Renate Wickel en Maaike Koelemij mochten blijven. Inmiddels kan ik u melden, dat
Renate Wickel ons gaat verlaten. Zij gaat werken voor een ander bestuur. Maaike Koelemij
blijft bij ons. Zij zal in groep 6 komen als onderwijsassistente naast Bert de Haan. Maaike
en Renate gaan beiden verder met hun opleiding aan de PABO. Wij wensen Renate veel
succes en geluk bij haar nieuwe werkgever en bedanken haar voor haar inzet op De
Octopus in groep 1C.
Als school vinden wij het belangrijk om stagiaires een plek te bieden (leraren in opleiding).
Komend schooljaar komen er 5 stagiaires.

Jaarkalender
Volgende week ontvangt u de schoolkalender voor het nieuwe schooljaar. In deze
kalender staat veel informatie en u vindt daar ook de gymtijden voor het komende jaar.
Zwemdiploma behaald
We hebben er weer een paar ‘waterratten’ bij! Donderdag 4 juli mochten er weer veel
kinderen afzwemmen bij het schoolzwemmen.

A-diploma behaald: Deniz Sahingoz, Jayden Varenkamp en Edsila Satikboga.
B-diploma behaald: Lise Kok en Jadee da Costa.
C-diploma behaald: Tim van Doorn en Casper Weerdenburg.
Brevet reddingszwemmen behaald: Sanne Ververgaard, Tibo Burgel, Indy Nijland, Matt
Buiskool, Owen van Meurs en Nilda Sahingoz.

Van harte gefeliciteerd allemaal!
Maandag 26 augustus
In de kalender die vorig jaar is verstuurd, heeft een slordige fout gestaan. Eerder heb
ik u hier al over geïnformeerd. Voor alle duidelijkheid wil ik u erop attenderen dat de
eerste schooldag na de vakantie, maandag 26 augustus is.
Agenda
Maandag 8 juli: Musical groep 8A
Dinsdag 9 juli: Musical groep 8 B
Woensdag 10 juli: Uitzwaaien groep 8
Donderdag 11 juli: Laatste schooldag
Vrijdag 12 juli: Start zomervakantie t/m 25 augustus
Maandag 26 augustus: Eerste schooldag na zomervakantie
Met vriendelijke groet, mede namens de collega’s, Saskia Jonker

