
Laatste week 
Nog maar een week als u deze nieuwsbrief leest. We hebben net een korte 

week achter de rug, met voor het team een zinvolle 
evaluatie-dag op maandag ; Een verfrissende 
schoonmaakavond met ouders op dinsdag – dank 
voor u allemaal die geholpen hebben. Er 
staat een basketbalpaal op het plein 

en de graszoden 
zijn geplaatst. 

Terugblik 

Gestart met 4 nieuwe leerkrachten: Tessa, Jolein, Carina en Annemiek. 
Na de herfstvakantie kwam juf Annemiek niet terug, zij was zwanger 
en deze zwangerschap verliep niet voorspoedig. Dit betekende dat juf 
Tessa de gehele week groep 7 ging draaien. Voor groep 5/6 waren er 
vervolgens veel duo-partnerwisselingen voor juf Janet. Van juf Iris, meester 

Gerben, juf Henny en nu juf Marloes. We zijn verhuisd van de 
tijdelijke huisvesting naar onze nieuwe, mooie school aan 

de Bazuinslaan. We voelen ons hier weer erg thuis. 
De kinderen zijn blij. We hebben gewerkt aan 

leerdoelen en leerlijnen, beredeneerd aanbod 
voor kleuters, Dalton concept, ICT-beleidsplan en professionele cultuur. Er 

zijn aandachtspunten en daar gaan we aan werken. Juf Annemiek heeft 
dochter Vieve gekregen. En tevens besloten om een baan binnen 
Primenius dichterbij huis te verkiezen. Wij zien haar niet terug na de 
zomervakantie. Juf Carina neemt 1 dag ouderschapsverlof op. En we 
krijgen een wisseling van intern begeleider, Tjitske de Jong. Over de 
invulling van de vacature van juf Annemiek en juf Carina hoop ik u 
komende week meer te kunnen vertellen. Ook aan het plein wordt 
nog steeds gewerkt. 
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Hulp gevraagd 

De Ouderraad is hard op zoek naar ouders die op 8 september a.s. bij de Walfridusdag willen helpen. 
Dat kan met opbouwen van het schoolterrein (van 09.00 – 
12.00 uur), als begeleider van spelletjes / catering (van 12.00 – 
15.00 uur) of als host van de Talentenjacht (15.00 – 16.00 uur). 
Aanmelden hiervoor kan bij Hilde van der Meulen 
h.van.der.meulen@pl.hanze.nl  

Oproep 

Voor aankomend schooljaar willen we de volgende dingen graag weer 
verzamelen:  
•  Platte gladde stenen (5-7 cm)  

• Glazen potjes met deksel  
• Ansichtkaarten (beschreven en onbeschreven)  

• Schoenendozen met deksel, 
pakketdoosjes.   

• Knopen  
• Schuim chips (vulmateriaal van 

dozen)  
• Dominostenen  
• Garen/ Wol  
• Yoghurt bakjes  
Spaart u deze zomervakantie mee?   

Gevraagd met spoed: 
Stratenmaker 

Welke handige ouder wil tegels leggen? Het plein 
willen we graag voor de vakantie af ronden. 

JARIG DEZE WEEK 
15 juli: Roland Wijlhuizen 
              Jente Gerdes 
              Marilyn Samson 
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ALS JE NOOIT IETS DOET WAT JE NOG NIET KUNT, ZUL JE OOK NOOIT GROEIEN
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