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Geachte ouder, verzorger(s),  

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de 

komende twee weken.  

 

Agenda 

- Dinsdag, 6 juli 

 ’s Morgens musical voor de kinderen van de 

Arend 

- Donderdag, 8 juli 

’s Morgens musical voor de kinderen van de 

 Wingerd. 

- Maandag, 12 juli  

13.30 uur Vossenjacht 

Woensdag, 14 juli  

-  Om 19.00 uur afscheidsavond voor de  

schoolverlaters. (musical ) 

Donderdag, 15 juli 

- Om 11.00 uur doorschuiven en kennismaken 

met de nieuwe groepen.     

Vrijdag, 16 juli 

- 12.00 uur begin zomervakantie.  

Mededelingen 

Van de schoolleiding 

 
De afgelopen dagen is op school hard gewerkt 
aan de nieuwe groepsindeling en de indeling 
van personeel. Bij de Wingerd zijn we al een 
heel eind en weten ouders en kinderen in 
welke klas ze zitten en welke leerkracht ze 
krijgen. In grote lijnen verandert er niet veel in 
de bemensing van de klassen, maar we 
hebben nog wel  enkele vacatures in te vullen. 
Er wordt aan gewerkt en informatie volgt 
later. 
Bij de Arend ligt het iets ingewikkelder. Er 
worden zelfs nu nog leerlingen aangemeld en 
dat legde wel druk op de indeling van de 
groepen. We zijn bijna zover dat we iedereen 
kunnen informeren. Het vraagt nog overleg 
om de laatste besluiten te nemen hierin. Ook 
op de Arend zijn er niet of nauwelijks 

verschuiving in de huidige verdeling van 
de leraren. In de tweede helft van 
komende week gaat de informatie naar 
de ouders. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
A van Dijk 
Directeur  
 

De groepsindeling 

De groepsindeling is ook dit jaar weer 

een puzzelstuk.  Er worden zelfs nu nog 

leerlingen aangemeld en dat legt wel 

druk op de indeling van de groepen.  Het 

vraagt nog overleg om de laatste 

besluiten te nemen hierin.  

Er  zijn er niet of nauwelijks 

verschuivingen  in de huidige verdeling 

van de leerkrachten. In de tweede helft 

van komende week  krijgt u te horen in 

welke groep uw kind het nieuwe 

schooljaar komt en bij welke leerkracht. 

 

Verjaardag 

Volgende week woensdag 7 juli  gaan de 

kinderen van groep A naar speeltuin de 

Tol, daar gaan we de verjaardagen van 

de juffen vieren. 

De ouders zijn welkom van 11 tot 12 uur 

om een kopje koffie te komen drinken 

met wat lekkers en om elkaar te 

ontmoeten. 

Hierna kunnen ze de kinderen mee naar 

huis nemen. 

 

  



Afscheid schoolverlaters groep E 

 

 De volgende leerlingen gaan woensdag over 

een week van school af: Claudia, Janique, 

Tim, Twan, Jurgen, Daan, Chéri, Deacon, 

Jesse, Fleur, Levi, Isra. 

We zullen ze missen. 

 

Vakantierooster en studiedagen 

In de bijlage vindt u het vakantierooster en de 

geplande studiedagen voor komend 

schooljaar. Deze zullen na de zomervakantie 

ook genoemd worden in de schoolkalender. 

  

 

 Data periode meivakantie zomervakantie 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2 juli 19e nieuwsbrief 

14 juli  Afscheid schoolverlaters 

Musical 

15 juli Doorschuiven leerlingen 

16 juli 20e nieuwsbrief 

16 juli t/m 27 

augustus 

Zomervakantie 

16 juli om 12.00 uur vrij. 


