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AFSCHEID JUF ANOUK
Allereerst willen wij melden dat het jammer is dat
juf Anouk niet bij ons op school kan blijven. Juf
Anouk was een tijdelijke juf tot aan de
zomervakantie omdat zij de ‘vervanging’ van juf
Elena op zich heeft genomen.
Er is door het vertrek van juf Elena wel
een fulltime vacature ontstaan in groep 5/6. Op
die vacature hebben veel sollicitanten gereageerd
met meer aanstellingsrechten binnen onze
stichting dan juf Anouk. Vandaar dat juf Anouk
geen voorrang heeft gekregen bij het bestuur.
Wij hebben heel veel positieve
reacties ontvangen van ouders en leerlingen
over juf Anouk en dat waarderen wij zeer.
Daarom vinden wij het jammer dat juf Anouk
niet kan blijven op onze school, ook omdat wij
vinden dat juf Anouk groep 5/6 heel goed heeft
opgevangen. Wij gaan nog op een gepaste manier
afscheid nemen van juf Anouk.
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Juf Frencis
juf Els

juf Jeanette

NIEUWE LEERKRACHT GROEP 5/6
Wij kunnen u wel melden dat er een
nieuwe fulltime juf is benoemd voor groep 5/6 ,
Sandra Hekman. In een eerstvolgende
nieuwsbrief zal zij zich aan u voorstellen.
Juf Sandra zal ook aanwezig zijn op
maandagmiddag 26 juni als de kinderen
‘springen’ naar de volgende groep om even kennis
te maken met de kinderen.
FORMATIE SCHOOLJAAR 2017-2018.
Wij kunnen u nu al de formatie voor het
schooljaar 2017-2018 bekend maken.
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KAMPREGELS
Volgende week gaan alle groepen 3 t/m 8 weer op
schoolkamp.
Het is heel begrijpelijk dat de kinderen, maar ook
de ouders dat heel spannend vinden! De
leerkrachten ervaren deze kampen tevens als een
enorme verantwoordelijkheid en zij doen uiteraard
hun uiterste best om zo goed mogelijk voor uw
kind(eren) te zorgen!
Het is daarom logisch dat er voor de kampen
regels zijn opgesteld. De belangrijkste regels
vatten wij hieronder voor u samen:
 De groepsleiders houden de kinderen goed
in de gaten, helpen waar nodig en spelen
evt. mee.
 Kinderen mogen niet in de keuken komen
vanwege veiligheid en hygiëne.
 Foto’s verschijnen niet zomaar op “ieders”
sociale media. Na het kamp worden foto’s
verzameld en deze kunt u via de website
downloaden. Op de Facebookpagina van
school kunt u wel foto’s verwachten!
 Voor rokende leiders geldt: zoveel mogelijk
uit het zicht van de kinderen roken.
 Tijdens het kamp is het voor de leiding
’s avonds toegestaan om één biertje of
wijntje te nuttigen, maar vanzelfsprekend
pas als alle kinderen slapen!!
Leiding die deze regels niet volgen, zullen worden
aangesproken en mogelijk worden uitgesloten van
volgende kampen.
Wij hopen hiermee duidelijkheid en zoveel
mogelijk veiligheid te geven.

Daarnaast heb ik nog wel wat ouders nodig die op
dinsdag en woensdagmorgen de kasten,
poppenmeubilair en andere dingen, die niet mee
naar huis kunnen, willen komen schoonmaken.
Tegen die tijd zal er een lijst op de deur hangen
waarop u uw naam kunt noteren.

SCHOOLREIS GROEP 1-2
Zoals u in het vorig Penseelstreekje heeft kunnen
lezen gaan de kleuters donderdag 29 juni op
schoolreis. Zij hoeven die dag niets anders mee te
nemen dan hun vrolijke snuitjes. Er wordt de hele
dag gezorgd voor een natje en een droogje.

UIT DE SCHOOL ZETTEN……..
Op dezelfde woensdag, maar dan ’s morgens
(5 juli) worden de leerlingen om 12.00 uur uit de
klas en school “gezet”. Wij hopen dat de ouders
van de leerlingen uit groep 8 hierbij (buiten op het
plein) aanwezig zijn. Op welke manier wij ze de
school uitzetten maken we nog niet bekend…….
Wij wensen de vertrekkende leerlingen veel
succes en plezier in het VO.

De kosten van dit schoolreisje bedraagt E 7,50 per
kind. Dit kan contant betaald worden bij Juf
Lenny. Graag voor vrijdag 23 juni. Wanneer er
nog vragen zijn dan kunt u terecht bij Juf Lenny.
SCHOONMAKEN VAN DE
KLEUTERSPULLEN.
Dit jaar zal het schoonmaken van de
kleuterspullen op een andere manier gaan dan
voorgaande jaren.
Het is de bedoeling dat iedere ouder in de laatste
week een tas met speelgoed mee naar huis krijgt
en deze zo spoedig mogelijk weer schoon
gemaakt terug brengt op school.

EINDFEEST GROEP 8.
Het eindfeest voor groep 8 is op maandagavond 3
juli. Wat er gaat gebeuren blijft nog een groot
geheim……
MUSICAL GROEP 8

Groep 8 is al druk aan het oefenen met spelen en
zingen. De musical wordt gespeeld op
woensdagavond 5 juli. De afscheidsmusical is
voor genodigden. De deur van het theater gaat
open om 19.00 uur De musical zal stipt starten
om 19.30 uur. Na de musical zal er een korte
pauze zijn. Rond 21.00 uur, zal de officiële
afsluiting zijn van groep 8. Na deze afsluiting is
de basisschooltijd van groep 8 voorbij. Zij vliegen
uit naar het VO.

DE BLAZERSBENDE GROEP 5/6
De Blazersbende is een project voor de groepen 5
en 6 van de basisschool, in samenwerking met de
plaatselijke muziekvereniging. Doel van het
project is om kinderen op een actieve manier te
laten kennismaken met een instrument in een
blaasorkest en ze daarbij in contact te brengen met
de muziekvereniging. Voor muziekverenigingen
een unieke kans om zich te presenteren en de
instroom van nieuwe leerlingen op gang brengen.
Samen muziek maken
Bij de Blazersbende gaan kinderen direct een

instrument spelen, ook als ze dit nog nooit eerder
gedaan hebben. Het blaasorkest wordt
samengesteld uit klarinetten, altsaxofoons,
trompetten en bariton/euphoniums, eventueel
aangevuld met slagwerk.
BLAZERSBENDE OP SCHOOL
In 8 wekelijkse lessen van 1 uur wordt tijdens
schooltijd een speciaal gecomponeerd stuk
ingestudeerd dat vervolgens samen met de
muziekvereniging kan worden gepresenteerd op
een uitvoering. De eerste weken worden de lessen
uitgesplitst in hout, koper en eventueel slagwerk.
Deze lessen worden gegeven door 3
gediplomeerde muziekdocenten; één voor het
koper, één voor de klarinetten/saxofoons en één
voor het slagwerk. Zo snel mogelijk worden de
groepjes bij elkaar gevoegd zodat een echt
blaasorkest ontstaat. Het instuderen van de 3delige compositie wordt ondersteund door een
internetsite waar het stuk zowel met als zonder
orkestbegeleiding te beluisteren is.
De uitvoering is op donderdag 29 juni.

14-06 Buitenspeeldag
15-06 Podiummiddag groep 1/2
19-06 t/m 20-06 Schoolkamp groep 3/4
20-06 t/m 22-06 Schoolkamp groep 7/8
22-06 t/m 23-06 Schoolkamp groep 5/6
23-06 Gastles veilig verkeer Nederland.
Groep 7/8. Mobieltjes in verkeer.
26-06 Deze week incidentele gesprekken.
28-06 Luizencontrole
29-06 Schoolreisje groep 1/2
29-06 Voorstelling groep 5/6 Blazersbende
03-07 Penseelstreekje nr 18

JUNI
13-06
15-06
15-06
18-06
19-06
25-06

Bryan van den Brink
Milan Açikgöz
Evra Manupassa
Alan Lachowicz
Indy v/d Kraats
Amelia van Maanen

