
Schooljaar 2018/2019 

Er staat nog veel te 

gebeuren in de perio-

de tot de zomerva-

kantie. Een spannen-

de tijd ook voor de 

toekomstige school-

verlaters. Het laatste 

thema van dit jaar, 

“Vrije tijd”, is op 11 juni 

begonnen. Het is een 

breed thema, dus elke 

groep geeft daar een 

eigen invulling aan. 

Dat is aan de versie-

ring in de school goed 

te zien.  

 

Personeel 

Juf Marja en juf Sonja 

zijn nog niet helemaal 

hersteld. Ze zijn wel 

hun uren aan het uit-

breiden.  

 

Activiteiten 

De sportdag van 7 juni 

was weer een succes! 

De kinderen hebben 

goed meegedaan en 

genoten van alle sport 

-en-spelactiviteiten.  

Op donderdag 4 juli  is 

het eindfeest voor alle 

leerlingen van de bo-

venbouw. Er zijn optre-

dens van leerlingen, 

er wordt een power-

pointpresentatie ge-

geven en we nemen 

afscheid van de leer-

lingen die volgend 

schooljaar naar het 

VSO gaan. De leer-

lingen zijn al heel druk 

bezig met oefenen en 

voorbereiden. 

 

Rapportbesprekingen 

In de week van 24 juni 

zijn de rapportbesprekin-

gen. Waarschijnlijk heeft 

u allemaal al een af-

spraak om het rapport 

van uw kind te komen 

bespreken op school. 

Deze keer krijgt u, anders  

dan voorheen,  het rap-

port en OPP in één do-

cument. 

  

Sterrenzaal 

Na de zomervakantie zal 

de Sterrenzaal een ware 

metamorfose hebben 

ondergaan. Er komen 

nieuwe banken en we 

krijgen een “Active 

Floor”!  Dat is een inter-

actieve beweegvloer 

die bewegen, spelen en 

leren combineert. Ook 

komt er een Sound-

beam, waarbij door be-

weging muziek kan wor-

den gemaakt. Het wordt 

dus een multifunctionele 

ruimte, waarin zelfs een 

snoezelplek wordt gecre-

ëerd. 

 

Bibliotheek 

Ook de schoolbiblio-

theek wordt aangepakt. 

Met behulp van een ad-

viseur (Merel Vink) is ge-

kozen voor een nieuwe 

indeling en een groot 

aanbod nieuwe boeken 

in nieuwe kasten. Er 

wordt ook gekeken of er 

ruimte is voor een leeshoek. 

 

Beo en Papegaai 

In de groepen Beo en Pa-

pegaai is een aanpassing 

gedaan in de vorm van 

isolatie voor de “galm” in 

de groepen. Door speciale 

platen op diverse plaatsen 

is er veel minder geluids-

overlast in deze groepen. 

 

Schoolzwemmen 

Op maandag 8 en woens-

dag 10 juli zijn de laatste 

zwemlessen voor de zomer-

vakantie. Daarna zullen de 

zwemleerkrachten op 

maandag en woensdag 

een keer bij ons op school 

komen kijken. 

 

Duintuin 

Je ziet in onze Duintuin alles 

groeien en bloeien! Bij 

warm weer zorgen de leer-

lingen ervoor dat de plan-

ten genoeg water krijgen. 

In de vijver bij groep Peli-

kaan hebben een aantal 

eenden hun intrek geno-

men. Ook is daar af en toe 

een kikker te zien! 

 

Prijs 

De moeder van Robin uit 

groep Pauw heeft een 

Ren.Spring.Gooi-

atletiekpakket gewonnen 

bij de atletiekunie. Ze heeft 

het hele pakket aan onze 

school cadeau gedaan! 
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Belangrijke data 

 

24 t/m 28 juni 

Rapportgesprekken 

 

4 juli 

Eindfeest bovenbouw 

 

19 juli 

School om 12.15 uit! 

 

22 juli t/m 1 september 

Zomervakantie 
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