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Einde schooljaar 

De laatste schoolweek van het schooljaar 2019-2020 is gestart! 

Groep 8 heeft op maandagavond 6 juli een hele leuke 

afscheidsavond gehad, waarbij ze hun eigen gemaakte film hebben 

getoond aan hun ouders!  

Alle kinderen hebben hun toekomstdromen verteld, prachtige 

dromen met mooie doelen voor de toekomst! 

Woensdag 8 juli is groep 8 de school uit ‘gegooid’. Binnen alle 

huidige maatregelen, hebben zij een laatste rondje in en om de 

school gemaakt en de school uitgezwaaid.  

 

U als ouder heeft op woensdag 

8 juli een brief ontvangen van  

Robert-Jan Koevoets, met 

daarin het bericht dat we per 1 

augustus 2020 een nieuwe 

directeur hebben, Martine  

Zwijsen. We zijn erg blij met 

haar komst! 

Het team heeft al even kort met 

haar kennis gemaakt,  

onder het genot van een kopje koffie. Uit handen van Marieke 

ontving Martine een mooie bos bloemen! 

Vandaag zijn alle lokalen leeg geruimd, zodat in de zomervakantie 

de grote schoonmaak plaats kan vinden. 

En dan… is het een feit: 

vrijdag 10 juli om 11.45 uur zit schooljaar 2019-2020 erop! 

Wij wensen u allemaal een hele fijne zomervakantie toe met uw 

kind(eren) en hopen u en uw kind(eren) allemaal op maandag 24 

augustus weer te zien! 

Tot dan! 

Kalender 2020-2021 

Op dit moment ligt de  

kalender voor schooljaar 

2020-2021 bij de drukker. 

Deze krijgt u in het begin 

van het nieuwe schooljaar 

mee naar huis.  

We geven u alvast de 

ingeplande studiedagen, 

zodat u hier rekening mee 

kunt houden in uw planning! 

Donderdag 19 november 

Maandag 26 april 

Donderdag 24 juni 



K U N S T  

In februari waren we als team druk bezig het kunstproject samen 

met de OV op te starten. We hadden er zoveel leuke plannen voor, 

met een sponsoractie en museumbezoek. Helaas gooide het  

Coronavirus roet in het eten. De leerlingen kwamen thuis te zitten 

en het verdere project is afgeblazen.  

Gelukkig zijn de workshops met ouders en oma's nog wel 

doorgegaan! En dat leverde prachtige kunstwerken op, die we nu 

toch nog even onder u aandacht willen brengen. De meeste 

kunstwerken gingen uit van een kunststroming of kunstenaar, waar 

de kinderen ook iets van leerden. Een project om in de toekomst 

zeker nog eens te herhalen. We willen iedereen bedanken die zich 

hiervoor heeft ingezet!  


