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Pleinavond 
Op de laatste woensdag van het schooljaar 18 juli, vindt de pleinavond plaats. We spelen  

“levend ganzenbord”. Ieder groepje moet zelf een dobbelsteen meenemen. 

Deze pleinavond staat in het kader van het afscheid van Fenna, Lydie, Ingrid en Albert. Speciaal 

voor onze directeur Albert staat er in de hal, gedurende de laatste week een (terug)-blik, waarin 

ouders en kinderen een briefje /kaartje kunnen doen. Gelieve het kaartje thuis te schrijven.  
 

De pleinavond is van 18.30 tot 20.00 uur. We hopen op een grote opkomst.  

Tot ziens op de pleinavond! 

 

Welke leerkracht voor welke groep? 
Groep maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

1/2a Romy Romy Romy Ellen Ellen 

1/2b Sonja      Sonja(6) Gretha(33)              Gretha Gretha Gretha 

1/2c Evelien       Evelien Annie Annie Annie 

3 Dieni       Dieni Dieni Dieni Anneke 

4b Carmen       Carmen Carmen(22)/Jeanet(17) Jeanet Jeanet 

4/5a Gea Gea Gea Gea Gea(10)/Carmen(29 

5b Jenny Jenny Jenny(19)/Jacqueline(20) Jacqueline Jacqueline 

6 Henny Henny Henny Sonja Sonja 

7b Wim Wim Wim(29)/Matthieu(10) Wim Wim 

7/8a Matthieu Matthieu Susan Susan Susan 

8b Joke Joke Anneke Anneke Joke 

(= aantal dagen) 

 

Ellen van der Schee nieuwe leerkracht in groep 1 en 2 
In bovenstaand plaatje is de naam Ellen nieuw. Ellen van der Schee is benoemd in de vacature in de 
onderbouw. Ellen is een leerkracht met ruime ervaring bij de kleuters en uit de gesprekken werd 
duidelijk dat haar visie mooi aansluit bij onze schoolvisie en onze visie op het onderwijs aan 
kleuters. Ongetwijfeld zal ze zich in één van de eerste nieuwsbrieven van het nieuwe schooljaar 
nader voorstellen. Wij heten Ellen welkom als collega en zien uit naar een fijne samenwerking. 

Nieuws Agenda 
 

Geslaagd voor typediploma 

Robin van der Veen heeft haar typediploma 

gehaald. Gefeliciteerd, Robin. Knap gedaan!! 

 

 

18 juli 
 

20 juli 
 

22 juli t/m 2 

september 

 

Pleinavond 
   

Laatste vrijdag: leerlingen vrij 
 

Zomervakantie 
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Vacatures Medezeggenschapsraad 
Vrij snel na de zomervakantie zullen er verkiezingen worden uitgeschreven voor de 

medezeggenschapsraad. Peter Hiemstra (verhuizing) en Kristiaan Smits (aftredend en niet 

herkiesbaar) zullen de MR verlaten en dus zijn we op zoek naar twee ouders die constructief willen 

meedenken met het schoolbeleid en daarvoor plaats willen nemen in de MR. Reageren hoeft nu nog 

niet, maar misschien geeft de vakantie voldoende tijd en ruimte voor een mooie overweging. 

 

Geertje Schipper stopt als schoonmaakster 
Na jaren aan school te zijn verbonden als schoonmaakster, heeft Geertje besloten een punt achter 

haar loopbaan te zetten en van haar pensioen en vrije tijd te gaan genieten. We danken Geertje voor 

haar inzet en betrokkenheid bij de school en wensen haar veel geluk toe voor nu en in de toekomst. 

 

Praktijkgids 2018-2019 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen alle ouders de praktijkgids, waarin alle 

praktische zaken voor het komend schooljaar staan vermeld, waaronder de studiedagen.  

 

Hieronder enkele zaken die nu al handig zijn om te weten: 

- de eerste studiemiddag staat al gepland op 27 september. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij. 

- Alle kinderen van leerjaar 7 gaan op schoolreis van 17 t/m 19 september naar Borger 

- Alle kinderen van leerjaar 8 gaan op schoolreis van 24 t/m 26 september naar Borger 

 

Musical weer mooi succes 
Afgelopen donderdag en vrijdag voerden de kinderen van groep 8 maar liefst 3x “de nooit 

geschreven musical”. Zowel kinderen als ouders hebben weer met volle teugen kunnen genieten van 

zang-, dans- en acteertalent van de schoolverlaters. De groep 8-ers kunnen met recht trots op de 

prestatie zijn die zij in enkele weken hebben weten neer te zetten. Natuurlijk met hulp van ouderraad 

en ouders en technische ondersteuning van Fons, Robert en Majel. En natuurlijk verdien de 

leerkrachten van groep 8 een groot compliment voor hun inzet in deze.  

 

Nieuws van de Bieb 
Aanstaande maandag gaan de kinderen voor de laatste keer naar de schoolbieb. Ze mogen 1 boek 

mee nemen naar huis om in de vakantie in te lezen!! 
 

Lekker lezen op vakantie! 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer 

doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling, want doorlezen in de zomer 

voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb is een 

zomercadeautje van de Bibliotheek en biedt 60 e-books voor het hele 

gezin.  

De app is gratis te downloaden via www.vakantiebieb.nl. Een 

lidmaatschap is niet nodig. De VakantieBieb is geopend van 1 juli tot en 

met 31 augustus 2018. 

Meer tips om in de vakantie te lezen: 

• Lenen in de plaatselijke bibliotheek. Kijk voor openingstijden en het reserveren van boeken op 
www.bibliothekendrenthe.nl. 

• Nog meer e-books vind je op www.onlinebibliotheek.nl/ebooks. Hiervoor moet je wel lid zijn van 
de Bibliotheek, tot 19 jaar is dat gratis. 

• Liever luisteren naar een boek? Ga naar www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb.  

http://www.vakantiebieb.nl/
http://www.bibliothekendrenthe.nl/
http://www.onlinebibliotheek.nl/ebooks
http://www.onlinebibliotheek.nl/luisterbieb


                                                      

                           Nieuwsbrief  2017-2018 nr.20 
                                                                     

Winnaar Drentse Kinderjury 2018 
Het was dit jaar een hele spannende strijd. De punten zijn geteld. Het winnend boek Drentse Kinderjury 2018 
is… 

De oorlog die mijn leven redde – Kimberley Brubaker Bradley 

2e plek: Dagboek van een vlogger – Tim Collins 
3e plek : Robot oorlog – Rian Visser 
 
Boekentips 
Boekentip onderbouw: Anna Woltz - Nora is uitvinder  

Op een nacht hoort Nora haar nieuwe buurjongen Sep zijn spreekbeurt oefenen, daarna 

volgt een klap. Nora gaat op onderzoek uit en ontdekt een luik naar Seps kamer. Sep blijkt heel veel over de 

sterren te weten. Binnenkort moet hij een spreekbeurt houden, maar hij durft niet. Zou Nora iets kunnen 

uitvinden om Sep te helpen? Vanaf ca. 7 jaar. 

Boekentip bovenbouw: Bibi Dumon Tak – We gingen achter de hamsters aan 

Voor het eerst gaat de driejaarlijkse Theo Thijssen-prijs naar een schrijver die vooral bekend 

staat om literaire non-fictie: Bibi Dumon Tak. Haar boeken gaan vooral over dieren, met titels 

als: Het koeienparadijs, Winterdieren en Bibi’s bijzondere beestenboek. Voor We gingen achter 

hamsters aan meldde Bibi zich aan als vrijwilligster bij de dierenambulance en schreef er dit 

boek over. 


