Afscheid Evelijn
Evelijn is bij ons komen werken in januari 2008. Zij heeft in al die jaren verschillende groepen gehad. Ze
begon in de middenbouw, daarna de bovenbouw. Zij heeft intussen de tweejarige directeursopleiding
gedaan en heeft meegewerkt aan de opbouw van de school. Ook was ze bouwcoördinator van de bovenbouw. We laten haar dan ook niet zomaar gaan. Op donderdag 6 juli neemt ze afscheid van alle kinderen
van school. Om 15.00 uur is er ook gelegenheid voor ouders om afscheid van haar te nemen. Zijn er
ouders die ook mee willen doen aan een afscheidscadeau, dan kunt u geld voor Evelijn geven in de
bekende brievenbus in de hal. Evelijn wil graag een nieuwe tuintafel, het zou mooi zijn als we die met
elkaar kunnen geven.

MUSICALKAARTJES!
Het is bijna zover; groep 8 gaat afscheid nemen
van de basisschool op maandag 3 juli met een
musical in de Muze: ‘’Help, we zijn het bruidspaar
kwijt!’’
De kinderen van groep 8 krijgen 2 musicalkaartjes gratis. De r est van de kaar tjes kost 4
euro per stuk. De kaartjes gaan maandag 19 juni in
de voorverkoop voor de kinderen van groep 8.
Vanaf maandag 26 juni start de verkoop voor de
rest van de school (kaartjes worden dagelijks verkocht in de hal door de leerlingen zelf, tussen
08.15 uur en 08.30 uur en van 14.45 uur tot 15.00
uur).
Wees er snel bij, want op = op!

Donderdag 15 juni Technolab bovenbouw.
Vrijdag 16 juni studiedag, alle kinderen vrij.
Dinsdag 20 juni verslagavond.
Woensdag 21 juni open podium middenbouw.
Maandag 26 juni verslagavond.
Maandag 3 juli musical groep 8.

Verslagen
U krijgt morgen een uitnodiging voor de verslagavonden. In het verslag kunt u lezen hoe
het met uw kind gaat. Wij vinden het fijn om
dat met u te bespreken. Vanaf groep 5 mogen
ook de kinderen mee om te praten over hun
leerdoelen. De ouders van groep 7 krijgen een
voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs, gebaseerd op de Cito uitslagen, hun
werkhouding en taakgerichtheid.

Open podium
middenbouw
Woensdag 21 juni
11.15 uur

MUI zwemmen voor groep 7 & 8
Ook dit jaar brengt de Noordwijkse Reddingsbrigade het Mui zwemmen voor kinderen uit groep 7 en 8
onder de aandacht. In de maand juni zal de Noordwijkse Reddingsbrigade onze jongeren de gevaren van
onze Noordzee laten ervaren. Deze workshop is bedoeld om de bewustwording m.b.t de gevaren van de
zee onder deze jongeren te vergroten. Allereerst zal er worden gestart met een stukje theorie. Daarin
wordt meer uitgelegd over stromingen, zandbanken, muien en andere gevaren van de zee. Daarna gaan
de jongeren onder begeleiding de zee in om de opgedane theorie in praktijk te brengen.
Ouders zijn van harte welkom om hun kinderen daarbij te begeleiden.

Vervolg MUI zwemmen voor groep 7 & 8
Voor wie is het bedoeld:
Kinderen in de groepen 7 & 8 van de basisschool
in het bezit van hun zwemdiploma.
Ouders van deze kinderen.
Opgeven kan voor deze data:
Zaterdagmorgen 17 juni 11:30 uur.
Zaterdagmiddag 17 juni 14:30 uur.
Zaterdagmiddag 24 juni 15:30 uur.
Zaterdagavond 24 juni 19:00 uur.
Zondagmiddag 25 juni 15:30 uur.
Zondagavond 25 juni 19:00 uur.
Voor informatie en opgeven verwijzen wij u
graag naar:
www.reddingsbrigadenoordwijk.nl/
muizwemmen

Groepsindeling schooljaar 2017-2018
Volgend schooljaar zijn er veranderingen qua samenstelling van de groep en personeel. Denise Braun
gaat ons verlaten. Zij heeft een fulltimebaan gekregen op een andere Sophia school. Wij zijn blij voor
haar, een nieuwe uitdaging waar ze aan toe is. Zoals bekend wordt Evelijn directeur op de Schapendel.
Tim van den Burg heeft bij ons een aantal jaren stage gelopen waarvan het laatste jaar als LIO-er in de
groep van Evelijn. Hij is inmiddels een bekend gezicht voor de kinderen van de bovenbouw. We zijn dan
ook blij dat hij besloten heeft de vrijgekomen plaats in de bovenbouw op te vullen. We zijn druk bezig
om de vacature naast Juliette voor 1 ½ dag goed in te vullen. Er zijn goede kandidaten die belangstelling
hebben. De groepsindeling ziet er volgend jaar als volgt uit:
Groep 1-2 Robin
Groep1-2 Juliette met ?
Groep 3-4-5 Jenny met Monique (woensdag)
Groep 3-4-5 Iris
Groep 5-6-7 Tim
Groep 6-7-8 Jan
We zijn nu druk bezig met het indelen van de kinderen. Hierbij houden we rekening met broertjes,
zusjes, vrienden en vriendinnen, zodat er evenwichtige groepen ontstaan. De 5-6-7 groep zal nauw
samenwerken met de midden- en bovenbouw. De uiteindelijke indeling zal vrijdag 16 juni via
Schoudercom bekend gemaakt worden.

