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Algemeen 
 

Goede doelen 

De kinderen van de onderbouw hebben het 

afgelopen schooljaar gespaard voor de 

weeskinderen in Namibië. Bij elkaar spaarden 

zij een bedrag van €2000,- bij elkaar. Zo 

hebben we een beetje mogen bijdragen aan 

hulp voor weeskinderen. Hartelijk bedankt 

voor uw bijdrage!  

 

De stroopwafelactie van de leerlingen van de 

bovenbouw heeft een bedrag van €1684,- 

opgeleverd. Vorige week donderdagmorgen 

hebben we dit bedrag symbolisch overhandigt 

aan dhr. A. Moerman (vader van Deborah uit 

groep 0/1/2a), de penningmeester van de 

thuisfrontcommissie van fam. Muilwijk. Zij zijn 

namens de MAF uitgezonden naar Papua 

Nieuw Guinea. Daarnaast hebben de 

leerlingen door middel van het meebrengen 

van zendingsgeld een bedrag van €1500,- 

opgehaald voor MAF Nederland. Dat zijn heel 

mooie bedragen. Ook daarvoor hartelijk dank! 

 

Website en schoolgids 

In de vakantie ondergaat de website een 

kleine facelift. We zullen ook de inhoud van de 

website weer bijwerken, zodat u er weer de 

meest recente versies van de verschillende 

documenten en jaarkalender kunt vinden.  

 

 

Na de zomervakantie komt ook de nieuwe 

schoolgids uit. Nieuwe ouders krijgen een 

papieren exemplaar. Voor alle andere ouders 

geldt dat de schoolgids te downloaden is van 

de website. Als u graag een papieren 

exemplaar wilt, loop dan na de vakantie even 

binnen.  

 

Afscheid (1) 

Afgelopen dinsdagavond hebben we afscheid 

genomen van onze groep 8 leerlingen. Na, 

voor de meeste leerlingen, 8 jaar 

basisonderwijs stromen ze door naar het 

voortgezet onderwijs. We wensen hen een 

heel goede nieuwe start toe, maar gunnen ze 

eerst de rust van een welverdiende vakantie. 

 

We namen ook afscheid van een aantal 

ouders, waarvan hun jongste kind afscheid 

nam. We danken u voor het vertrouwen dat u 

in ons had. We wensen u alle goeds toe!  

 

We sloten de avond af met de Ierse 

zegenbede: 

 

May the road rise to meet you.  

May the wind be always at your back. 

May the sun shine warm upon your face, 

the rains fall soft upon your fields 

and until we meet again, 

may God hold you 

in the palm of His hand. 
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Afscheid (2) 

Jesse Morren neemt vandaag afscheid van 

onze school. Na de vakantie hoopt hij te 

starten op de Prof. Groenschool in 

Amersfoort. Deze school is gespecialiseerd in 

onderwijs aan leerlingen die moeite hebben 

met taal. Leerlingen met een zgn. intensief 

cluster 2 arrangement kunnen op deze school 

terecht.  

 

We vinden het jammer dat we afscheid 

moeten nemen van Jesse. Tegelijk zijn we 

dankbaar dat op deze school voldoende 

expertise is om Jesse verder te helpen. We 

wensen Jesse een hele goede start toe in 

Amersfoort!  

 

Tot ziens! 

Het is voorlopig de laatste keer dat ik de 

nieuwsbrief zal schrijven. Begin september 

hoop ik mijn reis te beginnen. Het eerste land 

dat ik aan zal doen is Sri Lanka. Op dit moment 

weet ik nog niet wat de volgende bestemming 

zal zijn. Het is de bedoeling dat per dag te 

bekijken. 

 

De verwachting is dat ik tot eind juni 2020 

afwezig ben. Juf Breeman en juf de Niet zullen 

deze tien maanden waarnemen. Ik ben heel 

blij dat ze dat willen doen. We hebben de 

taken onderling verdeeld. Ik hoop een aantal 

uur per week voor de school te blijven werken 

en zo betrokken te blijven bij de school. Vanaf 

juli 2020 hoop ik dan de draad weer helemaal 

op te pakken, zij het voor vier dagen per week. 

 

Juf Breeman is in principe op maandag en 

donderdag op school. Juf De Niet is er op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. 

Mocht u niet direct weten bij wie u met uw 

vraag terecht kunt, schiet dan gerust een van 

beiden aan. Ze helpen u graag verder.  

 

Voor nu wens ik u een goede vakantie en 

alvast een heel goed nieuw schooljaar toe. 

Adieu! 

 

Vakantie 

Vandaag begint de zomervakantie in onze 

regio. We wensen u en onze leerlingen een 

heel goede vakantietijd toe! D.V. maandag 2 

september hopen we de schooldeuren weer 

te openen. De leerlingen worden dan ’s 

morgens op school verwacht. ’s Middags zijn 

ze vrij i.v.m. de eerste teamvergadering van 

het nieuwe schooljaar.  

 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente 

 

24 juli  Verjaardag  

  juf Both 

 

1 september Verjaardag 

  juf Schilperoord 

 

2 september Eerste schoolmorgen, 

  ’s middags vrijdag 

 

6 september Nieuwsbrief 1 

   

 

Hartelijke groet namens het team, 

G.J. Brussaard 


