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Belangrijke data
nieuwe schooljaar
Maandag 26 augustus

Beste ouders,
Ik heb u onlangs laten weten dat ik de school ga verlaten.
Een keuze die ik heb gemaakt voor mezelf, wetende dat ik
de school het afgelopen jaar erg veel heb gegeven.

Studiedag
Maandag 26 augustus
Nieuwjaarsreceptie

Omdat de school mij erg aan het hart gaat, start ik na de
zomervakantie nog op. Zodra een nieuwe directeur is
gevonden, zal ik vrij snel de school definitief verlaten; een
ander neemt dan het stokje van mij over.

Dinsdag 27 augustus

Ik ben en blijf dankbaar voor de fijne momenten met
zowel leerlingen, ouders en team.

Herfstvakantie

Afgelopen vrijdag hebben we de deuren van de school
gesloten voor de zomervakantie: met confetti vierden we
samen het begin van de vakantie. Ik wens u en de uwen
hele mooie en relaxte weken. Graag tot ziens daarna.

Eerste schooldag
19 t/m 27 oktober

Studiedagen
nieuwe schooljaar

Natasja Heuwer, directeur
Maandag 26 augustus
Donderdag 3 oktober
Vrijdag 4 oktober
Woensdag 13 november
Dinsdag 4 februari
Maandag 4 mei
Woensdag 17 juni
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Nieuw(school)jaarsreceptie
Op maandag 26 augustus a.s. zijn alle leerlingen van 16.0017.00 uur van harte welkom om kennis te maken met hun
nieuwe groep en leerkracht.
OOG en VOM voorzitter regelen een drankje: een ieder is
welkom in de eigen groep of de middenruimte bij te kletsen
na de vakantie.
Dinsdag 27 augustus beginnen om 8.30 uur de lessen van het
nieuwe schooljaar weer.

Wijziging onderwijstijden groep 1-2
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn de
onderwijstijden van groep 1/2 gewijzigd. De
leerlingen van groep 1/2 hebben les op
maandag – dinsdag – donderdag – vrijdag
van 8.30-14.45 uur. Voor die dagen geldt het
continurooster, dus graag (ook voor de
vrijdag) een lunch voor uw kind mee naar
school.
De woensdag is voor groep 1/2 vanaf 28 augustus a.s. een vrije dag.
Er is op die dagen ook geen opvang voor de leerlingen van groep 1/2 op de school aanwezig.

Vertrek Patricia
We hebben afscheid genomen van Patricia, met een
leuk programma voor de ouders, de leerlingen en het
team.
We danken Patricia voor 17 mooie jaren en wensen
haar veel succes en plezier in Bussum.
Ik voel me een beetje blue omdat juf Patricia
vertrekt…
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Juf Marije
Het gaat beter met juf Marije. Ze is inmiddels alweer een paar weken thuis uit het ziekenhuis.
Nog een paar weken rustig aan doen en dan kan zij weer bij ons op school beginnen. Zij start
na de zomervakantie als leerkracht van groep 7/8. Wij wensen haar veel beterschap en een
goed herstel.

Plustijd
Op woensdag 3 juli jl. mochten alle leerlingen die afgelopen jaar aan Plustijd hebben
meegedaan hun diploma ontvangen. De leerlingen hebben dit jaar goed gewerkt aan hun
leerdoelen. Dit aan de hand van verschillende thema’s zoals: bouwen, het heelal en voeding.
We hebben ook een aantal leuke en leerzame excursies gedaan zoals naar de ontdekhoek,
schilderworkshop, het gemeentehuis, ‘dop en erwt’ en Batavialand.
Het afsluitende ouder-kind uitje naar Batavialand was erg leuk en leerzaam. We zijn gestart
met een rondleiding over de Bataviawerf en het schip. Daarna hebben we een speurtocht
gedaan in het museum. Tot slot hebben we nog wat gegeten.
Het was een leuk en leerzaam Plustijd jaar met een hele gezellige groep. Complimenten voor
deze Plustijd-kanjers!
Zomervakantie: dikke banden race
Op zondag 18 augustus zal in Lelystad de IJsselmeer Challenge weer plaatsvinden. Een
uitdagende fietstocht rond het IJsselmeer waarmee de deelnemers geld ophalen voor de
gehandicaptensport.
Dit jaar zal er voor het eerst een Dikke Banden Race tijdens het evenement gaan
plaatsvinden. Dit biedt kinderen de mogelijkheid om ook mee te doen aan dit evenement.
Speciaal voor de kinderen zal er een rondje van 500 meter worden gerealiseerd. Deelname is
gratis, maar kinderen kunnen als ze willen natuurlijk van tevoren geld ophalen met leuke
acties.
Meer informatie over de IJsselmeer Challenge zelf is te vinden op: www.ijsselmeerchallenge.nl
of in bijgevoegde bijlage.
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