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Beste allemaal,  
 
Gisterenavond het afscheid van groep 8A. Wat een geweldige avond. Zang-, dans-, en 
acteertalent passeerden de revue. We waren oprecht onder 
de indruk.  
Ouders konden hier ‘live’ bij zijn. Sneltesten en anderhalve 
meter afstand onderling hebben er voor gezorgd dat dit een 
Corona-proof-afscheid werd van groep 8A. Maar zeker niet 
minder feestelijk!! 
 
Vanmiddag en vanavond is het de beurt aan groep 8B. De generale was vanmorgen in volle 
gang toen ik even meegekeken heb. Dat ziet er minstens zo veelbelovend uit. Toi toi toi!!!  
 
Een live-stream-verbinding zorgde er gisteren en zorgt er vanavond voor dat alle 

familieleden, vrienden, buren, collega’s en andere fans direct konden en 
kunnen meegenieten! Dank hier aan iedereen die dit mogelijk heeft gemaakt! 
Waaronder  Arjen en zijn medewerkers van Audiovisueel | Arnaka !! Superfijn 
dat jullie ons ook dit jaar weer zo professioneel hebben ondersteund! 

 
Maandag nog een gezellige dag met elkaar, zwemmen en ’s avonds een disco. En dan 
zwaaien we jullie echt uit! Maar voor nu stellen we dat nog even uit! 
 

 
Het afgelopen jaar was de samenwerking tussen u en ons wellicht 

belangrijker dan alle andere jaren. Om dat in dankbaarheid uit te 

drukken blijft altijd moeilijk maar toch, we doen een poging: 

Ouders, bedankt! 
Na een heftig jaar waarin u ook hard heeft meegewerkt 

aan het schoolwerk van uw kind(eren), willen we, als 
team, u bedanken voor uw inzet. 

Daarom zult u/heeft u vandaag in de tas van uw kind 
een kleinigheidje gevonden! 
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Kunt u zich nog herinneren dat we begin dit schooljaar 

o.l.v. collega Margreet Peschar geld hebben ingezameld 

voor Challenge voor China.  

 

Dominique uit groep 6/7 heeft meegedaan aan deze 
challenge door het hele schooljaar iedere dag een korte 
broek te dragen (zelfs op de uitvaart van haar opa). 
 
Dit heeft ze gedaan in ruil voor € 0,10 per dag van buren, 
vrienden en familie. Al met al heeft dit € 387,60 
opgeleverd voor het goede doel. 
 

Tjonge Dominique. Daar nemen we diep onze pet voor af! 
Namens de kinderen van Challenge voor China enorm 
bedankt!! 

 

 

Begin deze week liep collega Lillian bij mij binnen. Lillian is naast gymdocent op onze school 

ook groepsleerkracht op de Trapeze. De school voor Speciaal Basis Onderwijs hier in 

Haarlem-Noord.  

Zij hebben haar gevraagd om daar, na de zomervakantie, 

volledig te komen werken en daar heeft ze ‘JA’ op gezegd. 

Heel begrijpelijk en we gunnen het haar en de Trapeze van 

harte maar wat ontzettend jammer voor ons!  

Lillian heeft lange tijd op onze school haar uiterste inzet 

getoond om de gymlessen speciaal voor de bovenbouw 

uitdagend en goed vorm te geven. Naast gymdocent is zij 

(net als gymdocent Cindy) ook afgestudeerd aan de PABO 

dus lesgeven is voor haar zeker niet onbekend! 

Lieve Lillian: natuurlijk gaan we afscheid van je nemen op 

enig moment de komende week, maar vanaf deze plek wil ik 

je namens ons allemaal heel veel succes wensen op de Trapeze en dank voor alles wat je 

voor ons en onze leerlingen hebt betekend! 

 
Namens ons allen wens ik u en jullie allemaal een ontspannen weekend! En tot de volgende, 
voorlopig laatste, Weekbrief,  
 
Vriendelijke groet, 
Nanda Klaassen 
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