
  

 
 

13 juli 2022 
 

AGENDA 
 

13 juli    De school neemt afscheid van groep 8 

13 juli    Rapporten mee 

13 juli     Peuters uitjesdag 

14 juli    Muziek Inspiratielessen 

15 juli    Margedag: onderwijsgroepen vrij, (peuter)opvang open. 

18 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Eerste dag na de zomervakantie 

 

WIST U DAT….. 
 

• We vorige week donderdag de zogenaamde doordraaimiddag hebben gehad? 

• Alle kinderen een kijkje gingen nemen in hun volgende groep en zo mogelijk ook klas? 

• We hopen dat het daardoor wat minder spannend is voor de leerlingen om na de 

zomervakantie te starten bij hun nieuwe juf/meester 

• Vrijdagmiddag de laatste activiteitenmiddag is geweest 

• De kinderen toen lekker hebben gezwommen in de Bever! 

• Alle sportdagen een groot succes zijn geweest 

• We op alle sportdagen en schoolreisjes hebben geboft met het weer! 

• Donderdagmiddag de Food-Market van de groepen 5 en 6 plaatsvond 

• De kinderen heerlijke hapjes hadden klaargemaakt van over de hele wereld 

• Er ook recepten werden uitgedeeld 

• We het fijn vinden dat er zoveel ouders hebben geholpen en dat er zoveel ouders kwamen 

proeven van de hapjes en de sfeer! 

• Gisteravond de afscheidsmusical van groep 8 plaatsvond 

• De zaal gevuld was met ouders/verzorgers 

• De kinderen van groep 8 de sterren van de hemel hebben gespeeld! 

• De uitvoering van ‘Wie steelt de show’ geweldig ten tonele werd gebracht 

• De kinderen zijn toegesproken en toegezongen door directie en medewerkers 

• Groep 8 een prachtig cadeau heeft gegeven ter herinnering aan hen! 

• Dit een klok met de foto’s van groep 8 en nieuwe mokken zijn 

• We er heel blij mee zijn! 

• Dit de laatste Nieuwsbrief is van schooljaar 2021-2022 

• We u allen een hele fijne zomervakantie wensen! 

 

JARIGEN!! 
 

Binnenkort zijn jarig: (we zetten er de groepen van dit huidige schooljaar bij!) 

13 juli Faithlynn, groep 2 

15 juli Moos, groep 1 

15 juli Bram, groep 1 

15 juli Lenn, groep 3 



18 juli  Olivier, groep 3 

18 juli Samuël, groep 5 

21 juli Ruben, groep 3 

24 juli Jessie, groep 5 

24 juli Maud, groep 6 

27 juli Lucas, peutergroep 

29 juli Ybe, groep 5 

29 juli Bojana, groep 7 

31 juli, Joey, groep 5 

1 augustus Julian, groep 5 

2 augustus Sonny, peutergroep 

6 augustus Suus, peutergroep 

7 augustus Femke, groep 4 

7 augustus Dan, groep 5 

11 augustus Dex. groep 5 

11 augustus Ezra, groep 8 

13 augustus Beau, groep 5 

20 augustus Jano, groep 6 

21 augustus Tim, groep 6 

22 augustus Oksana, groep 1 

23 augustus Maxim, groep 7 

25 augustus Anniek, groep 2 

28 augustus Jente, groep 2 

30 augustus Marly, groep 3 

Allemaal een fijne dag toegewenst!  

 

WELKOM 
 

 

We heten van harte welkom: 

Stijn in groep 1 

We wensen je een fijne tijd toe bij ons! 

 
 

KINDERPRAAT 
 

Peuter: “Juf, ik hoestte gewoon, maar mijn hoest is echt niet ziek hoor!” 

 

OM EVEN BIJ STIL TE STAAN 
 

- Pianoles 

Helaas zal de pianoles van Fortepiano bij ons in ons kindcentrum stoppen. Het blijft 

natuurlijk wel mogelijk om pianoles bij Fortepiano te volgen op een andere plek (zie 

www.pianolesfortepiano.nl) . Kristina, bedankt voor de lessen en heel lief dat je de 

elektrische piano aan ons kindcentrum doneert! 

 

- Gevonden voorwerpen 

Vandaag en morgen zal er nog op het plein bij de hoofdingang een tafel staan met 

allerlei gevonden voorwerpen (kleding, broodtrommels, tassen etc). Vrijdag zal alles 

wat over is naar de kringloop of vuilnis worden gebracht. 

 



- Zwerfboekenkast 

In de hal bij de hoofdingang staat onze zwerfboekenkast. Hierin staan boeken die de 

kinderen gratis mogen meenemen en elders mogen achterlaten- in de trein, op de 

camping, in de speeltuin op een bankje…. De boeken zwerven door Nederland! Ideaal 

om voor uw kind(eren) nog wat boeken mee te nemen deze zomervakantie! Want 

(voor)lezen is fijn, gezellig, leerzaam en stimuleert creatief denken! 

 

- Afscheid 

Zo aan het einde van het schooljaar zullen we van veel mensen en kinderen afscheid 

moeten nemen helaas. 

➢ Meester Roy: na een jaar als zij-instromer bij ons te hebben gewerkt en geleerd, 

gaat meester Roy nu naar een andere school bij Tabijn, naar de Paulusburcht. 

Meester Roy, bedankt voor je inzet, je muzikale bijdrage en gezelligheid! We 

wensen je veel succes! 

➢ Juf Julia zal ook afscheid nemen: zij heeft een deel van het zwangerschapsverlof 

van juf Jet op zich genomen. Heel fijn dat je dit wilde doen, Julia! We wensen je 

veel plezier en succes in je volgende job! 

➢ Stagiaires: veel van onze stagiaires zullen ook afscheid nemen. We wensen jullie 

succes met jullie studie en wie weet zien we jullie terug als toekomstige collega’s! 

En Merel, succes met afstuderen! 

➢ Clarissa uit groep 7 zal na de zomervakantie starten bij Intermezzo in Alkmaar. 

Gisteren heeft zij afscheid genomen van de klasgenoten en de teamleden. We 

wensen je heel veel succes en plezier toe op je nieuwe school, Clarissa! 

➢ En natuurlijk nemen we afscheid van groep 8… 



Dag kanjers! We wensen jullie heel veel plezier in het voortgezet onderwijs en 

kom nog eens langs om te vertellen hoe het met je gaat! We gaan jullie missen!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Weer een schooljaar ten einde… 

Het was een mooi jaar, met goede en minder goede gebeurtenissen. Met corona-perikelen 

en zelftesten, met veel zwangere collegae en broertjes/zusjes van de kinderen die werden 

geboren. Mooi nieuw leven maar soms ook donkere dagen door het afscheid dat er 

genomen moest worden van dierbaren. 

We hebben weer met elkaar mogen lachen, huilen, spelen, leren en ontdekken. 

 

Wat hebben we genoten van uw kind(eren) en wat hebben we toch een prachtig beroep! 

Met nog steeds een groeiend leerlingenaantal, een fijn pedagogisch klimaat, heerlijke 

kinderen en een enthousiast en bevlogen team, kijken we de toekomst vol verwondering 

en vol vertrouwen tegemoet. 

Dank dat u uw kind(eren) ons weer een jaar heeft toevertrouwd; heel fijn! 

 

Ik wens u allen en alle kinderen een hele fijne en zonnige zomervakantie toe. Geniet ervan 

met elkaar en ik hoop u allen weer in goede gezondheid op 29 augustus te kunnen 

begroeten bij de hoofdingang! 

 

Helene de Vries 

 

 



Laatste schooldag 

 

 

Het schooljaar is voorbij 

Tijd om door te gaan 

 

Als een klas vol lege stoelen 

Sta ik mij hier hol te voelen 

Sta ik hier maar. Stil te staan 

 

Ik sta. Ik slik. Ik zucht. Ik zeg 

Tot slot alleen nog maar 

 

Met een snik vol snot. Tot ziens 

Het allerliefst tot volgend jaar 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
- Nieuw personeel en aankomend afscheid: 

Helaas zal per 1 oktober juf Nicole, onze administratief medewerkster en duizendpoot, 

per 1 oktober met vervroegd pensioen gaan. Na de vakantie zullen we afscheid van 

haar gaan nemen. 

Hoewel zij natuurlijk onvervangbaar is, zijn we blij iemand te hebben gevonden die 

haar gaat opvolgen, namelijk juf Alide Beemsterboer. Zij is zich nu al fijn aan het 

inwerken. Hieronder stelt zij zich voor! 

 

 

Zoals juf Helene al aangaf, vervang ik juf Nicole per volgend schooljaar.  

Mijn naam is Alide Beemsterboer, mijn kinderen Annica (25) en Nils (20) hebben 

vroeger op deze school gezeten, toen nog J.D. van Arkelschool. 

Ik heb al enige weken van de gezellige sfeer mogen proeven en heb er veel zin in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Badeendjes 

Vandaag hebben alle kinderen van ons kindcentrum een badeendje meegekregen met 

een kaartje eraan. En op dat kaartje staat de tekst: 

‘Ik reis niet graag in mijn EENDJE, mag ik met 

je mee? 

En op de andere kant van het kaartje een 

opdracht voor de foto-wedstrijd van deze 

zomervakantie! We rekenen op veel 

inzendingen! 

Foto-inzendingen worden tijdens de 

zomervakantie geplaatst op Social Schools. 

Succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMENS ALLE MEDEWERKERS VAN HET MOZAÏEK:  
 

 

 


