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Beste ouders/verzorgers,  
 

De voorlaatste vrijdagbrief van dit schooljaar. Na twee afscheidsavonden van 
onze schoolverlaters komt het besef van het afronden van dit schooljaar 
dichtbij. Wat een talenten hebben we nu al voorbij zien komen en dan 
hebben we groep 8C nog niet gezien. Afscheidsavonden om nu al met een 
goed gevoel op terug te kijken!  
Naast alle betrokken ouders van onze groep 8 leerlingen zie ik ook ouders van 
de AC druk in de weer. Of het nu om koffie of thee gaat of een drankje na 

afloop, het is geregeld. Daar zijn we als school enorm blij mee. Dank voor jullie tomeloze inzet!! 
 
Komende week ronden ook de groepen 1 t/m 7 dit schooljaar af. Allereerst met een wenmiddag voor alle 
leerlingen van de “Emma” én de nieuwe leerlingen die bij de start voor komend jaar ingeschreven staan op 
dinsdag 18 juli van 13.00-15.00 uur. Fijn om te weten bij wie je in de klas komt en wie jouw nieuwe juf zal zijn!  
 
In de agenda hierboven staat het al: het kleuterbuffet voor de groepen 1/2 .  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
Prinsen en prinsessen, superhelden, brandweermannen en andere verklede kleuters zijn donderdag 20 juli te 
gast bij het feestelijke kleuterbuffet.  
Ivm het continuerooster is het buffet van 12.00 - 13.00 uur. De kleuters hoeven geen lunch mee te nemen, maar 
wél het ochtend tussendoortje.  
We kijken uit naar een heerlijk buffet en prachtig weer!  
Bericht van de Activiteiten Commissie, 
Anneke en Miranda 
 
 
Juffendag kleuters bij speeltuin Tante Eef 

 Wat hebben wij een gezellige juffendag gehad en wat zijn we verwend. De 

kinderen en wij hebben genoten. We hadden de speeltuin heerlijk voor ons zelf. 
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AGENDA 
 
18 juli  Wenmiddag 
20 juli   Kleuterbuffet 

Continurooster 14.00 uur begint de zomervakantie!! 
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Aan het einde werden de kinderen nog getrakteerd op wat lekkers. Ouders ontzettend bedankt voor uw hulp 

op deze dag. 

Let op: gymles in het park 

Donderdag 20 juli gaan de groepen 3, 4, 5a en 5b naar het park met de gymles. 

Iedereen mag iets mee nemen om in het park mee te spelen. Denk hierbij aan 

frisbee, springtouw, spellen die met anderen gespeeld kunnen worden, enz. Wilt u 

schoenen en kleding aantrekken waarmee lekker gespeeld kan worden op het  

gras. Bij regen gaat het niet door. 

 
 
 
Gevonden voorwerpen 
Aankomende maandag liggen de gevonden voorwerpen weer uitgestald naast 
het zolderlokaal. Er zitten weer de mooiste spullen bij! Woensdag 19 juli wordt 
alles opgeruimd! 
 
Informatie over de zending 
De afgelopen paar maanden hebben wij gespaard voor een oud leerling van onze school. Zij heet Noa 
Dommerholt. Noa heeft met haar gezin 4 jaar in Moldavië gewoond en zij is daar nu zelf voor langere periode 
naar toe geweest. Noa is afgelopen zomer vertrokken en is in juni weer terug gekomen in Nederland. Noa heeft 
zich ingezet voor de oudere mensen op het platteland en heeft kinderactiviteiten in de dorpen georganiseerd. 
Er werd ook vaak kleding ingezameld en er werden maaltijden verzorgd. Moldavië is een zeer arm land, dus wij 
vonden het fijn dat wij Noa hier bij konden helpen. Noa werkte in Moldavië voor de organisatie OM (Operatie 
Mobilisatie). Als je hierover meer informatie wilt hebben dan kun je kijken op de website 
http://www.operatiemobilisatie.nl/ 
Samen met alle kinderen hebben wij een bedrag van €500, - opgehaald.  
Iedereen ontzettend bedankt daarvoor! 
 
En dan nog dit, om plaatsvervangend trots op te zijn:  

 

Vorige week vrijdagavond hebben Evy (5A), Wouter (8B) en Jamie (oud-

leerling) meegedaan met een theaterfestival, Zij zongen met hun groepje 

van de muziekschool en zijn daarbij, met een Golden Ticket van Mariska 

v/d Kolk, rechtstreeks in de grote finale terecht gekomen. Dit houdt in dat 

zij op 16 september mogen optreden in het AFAS-theater (voorheen 

HMH) voor ruim 4000 mensen!  

 

De laatste loodjes: in ons geval betekent dat dat we op een goede manier met alle klassen afronden. Werken, 
plezier maken, nog een laatste juffendag en dan……  
 
Voor nu wens ik u en jullie allen, ook namens mijn dynamische collega’s, een fijn weekend toe. En tot de 
volgende Vrijdagbrief……maar dan voor één keer op donderdag! 
 
Met vriendelijke groet 
Nanda Klaassen 
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