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Afscheid Everine
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen van juf Everine. Wat is er genoten van de High
Tea. Ouders dank jullie wel voor al het lekkers, er was meer dan genoeg.
Juf Everine heeft van de klas een mooie rieten stoel gekregen, bloemen, tekeningen en kaartjes. Veel
ouders kwamen Everine persoonlijk bedanken. Zij kan terug kijken op een mooi afscheid.

We zijn blij dat groep drie vanaf nu 4 dagen les gaat krijgen van juf
Etty en op woensdag van juf Marianne.
Receptie Marienel
Op donderdag 18 april gaan we op een feestelijke manier afscheid nemen van juf Marienel. Die
donderdagmiddag gaan we als school afscheid nemen, daar hoort u later meer over. Na schooltijd
houden we een afscheidsreceptie op school voor ouders en genodigden. In de bijlage vindt u de
uitnodiging. U bent van harte welkom.
We zoeken nog naar passende vervanging voor groep 4 vanaf 6 mei. Op dit moment worden er
gesprekken gevoerd. Zodra er meer bekend is informeren wij de ouders van groep 4.
Vervolg Huygensklas
Gisteren was de afronding wat betreft de invulling voor de Huygensklas. Tabitha van Rees gaat dit
invullen en daar zijn we enorm blij mee. Tabitha werkt momenteel op Het Christiaan Huygens maar
heeft nog ruimte in de week om bij ons de Huygensklas over te nemen. Dit verschuift wel van de
woensdagmorgen naar de dinsdagmiddag per 9 april.
We zijn blij voor onze kinderen in de Huygensklas, dat we dit stuk ook ingevuld krijgen.

Brief lerarentekort
We krijgen weleens de vraag of er beleid is met betrekking tot de vervanging bij afwezigheid van
leerkrachten. Deze vraag speelt zeker als er geen vervanging ingezet kan worden. In de bijlage vindt u
een toelichting vanuit Codenz.
Appelboompje
Op het plein staat een appelboompje die we ooit gekregen hebben als afscheidscadeau van groep 8.
Het boompje staat er niet goed bij en we gunnen het boompje een plek waar het kan groeien en
bloeien. Vandaar dat we een goed adres voor de appelboom hebben gevonden.
Aanvulling belangrijke data
April 2019
Woensdag 3 april
Donderdag 4 april
Vrijdag 5 april
Donderdag 9 april
Woensdag 10 april
Donderdag 11 april
Vrijdag 12 april
Woensdag 17 april
Donderdag 18 april
Vrijdag 19 april
Zondag 5 mei
Dinsdag 16 en
woensdag 17 april

Nationale Rekendag
Boomfeestdag
Verkeersexamen groep 7
Schooltoneel
Verkeersexamen groep 7
Klankbordgroep
Leerlingenraad
Koningsspelen
Mozaakje 9
Paasactiviteit
Afscheid juf Marienel
Pasen/Meivakantie

Groepen 1 t/m 8 ( gr 6 niet)
Groepen 6
Theorie
Groep 5 t/m 8
Praktijk
08.45-09.15 uur

Informatie volgt
Alle kinderen vrij

Cito eindtoets groep 8

Mei 2019

Week 19
Donderdag 16 mei
Woensdag 22 mei

Luizenscreening Mozaïek
MR
Sportdag

Groep 5 t/m 8

Vrijdag 24 mei

Studiemiddag

Alle kinderen vrij

