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Beste ouders/verzorgers, 
 
De laatste schoolweek van dit schooljaar breekt bijna aan. 
We zijn ontzettend blij dat we het door de versoepelingen mogelijk wordt om voor onze leerlingen 
diverse activiteiten te organiseren. 
Vorige week waren daar al de vossenjacht, de sportdag en onze groep 8 leerlingen hadden een 
gezellige avond op school met diverse spelletjes en heerlijk eten! 
Vandaag is meester Evan op school, zingen en dansen de kinderen uit de midden- en bovenbouw 
weer enthousiast met hem mee.  
Ook kregen wij bezoek van Samir Bashara, wethouder onderwijs. 
De wethouder kwam speciaal naar ons toe om onze bovenbouwleerlingen de gewonnen 
duurzaamheidsprijs te overhandigen. Houdt u de regionale pers in de gaten want mogelijk zal aan 
het succes van onze bovenbouwleerlingen, in de pers aandacht besteed worden. 
De komende schooldagen zijn er ook  diverse activiteiten en verlopen de schooldagen anders dan 
gebruikelijk.  
In deze tussentijdse INFO informeer ik over al deze zaken en herhaal ik de wijzigingen in 
schooldagen voor bepaalde groepen. 
Heeft u vragen ? U weet; de deur staat voor u open. 
 
 
 Patricia Meyer 
 
 

 Vrijdag  2 juli ; optreden van groep 8 voor de kinderen uit groep 3 tot en met 7 
Morgen is het dan zover; onze groep 8 neemt afscheid van hun basisschool.  

Dankzij de versoepelingen mogen onze schoolverlaters ook voor de kinderen uit groep 3 tot en met 7 hun  

musical  opvoeren. Voor onze schoolverlaters en de kinderen van de andere groepen is het een mooi 

moment om stil te staan bij hun overstap naar het Voortgezet Onderwijs.  

Natuurlijk zullen wij het optreden plaats laten vinden met in achtneming van diverse 

veiligheidsmaatregelen. 

De klassen zullen niet worden gemengd, de ruimte zal optimaal worden geventileerd en tussen de groepen 

zal goed afstand worden gehouden. 

Heeft u nog vragen over de viering of andere zaken? Laat het ons gerust weten. U kunt mij altijd mailen, 

bellen of een online afspraak met haar maken. 

 

Om 12 uur zijn de kinderen van groep 8 vrij. Ze worden dan traditioneel de school uit geveegd. 

Om 18.00 uur worden ze dan weer op school verwacht. Samen met alle leerkrachten en ondersteunend 

personeel zal er worden gedineerd en wordt er stil gestaan bij hun afscheid. 

Daarna bereiden de kinderen zich voor op hun optreden voor ouders, broertjes én/of zusjes.  

Gelukkig kan de musical live opgevoerd worden. Vanwege de versoepelingen kunnen we zelfs het aantal 

aanwezigen uitbreiden. Per leerling mogen er twee ouders mee maar ook broertje(s) of zusjes kunnen 



aanwezig zijn. We vragen van ieder gezin plaats te nemen met inachtneming van de afstand maatregel tot 

andere gezinnen. 

Natuurlijk willen onze groep 8 leerlingen hun optreden ook nog graag met andere dierbare delen. Dat kan 

via de livestream die vanaf 19.15 uur bereikbaar is via:  

 

www.dmlsound.nl/flierefluiter 
 
Voor de genodigde ouders die op school aanwezig zullen zijn en de musical live gaan beleven gaat de deur 
open om 19.15 uur. De musical start om 19.30 uur. 
Na de musical (omstreeks 20.30 uur) zal er op het schoolplein nog een drankje genuttigd kunnen worden, is 
er de mogelijkheid nog met elkaar na te praten en dan ook echt afscheid te nemen. 
 

 Maandag 5 juli  
 
Maandag 5 juli is de wisseldag. Alle kinderen zullen dan de hele dag met hun nieuwe klas en juf vertoeven. 

Denkt u daarbij aan de mogelijk andere aanvang- en eind tijd van de schooldag en de poort waar uw kind 

wordt verwacht. 

Groep 1-2: Poort 3, 08.30/08.40 – 14.10 
Groep 3-4: Poort 1, 08.40/08.50 – 14.20 
Groep 5-6: Poort 1, 08.30/08.40 – 14.10 
Groep 7-8: Poort 2, 08.30/08.40 – 14.10 
 
Omdat op maandag juf Sylvia de Flamingo’s begeleidt en de stagiaires van ALO hun stageperiode hebben 
afgerond is er op maandag geen gym. 
Er wordt door de leerkrachten een leuke buitenactiviteit verzorgd. 
Maandag naar school komen is makkelijk zittende kleding en schoeisel kan dus goed van pas komen 
 

 Dinsdag 6  juli  
Dinsdag wordt een feestelijke dag voor groep 1 tot en met 8. 
Uit het recente leerlingenonderzoek kwam naar voren dat de kinderen graag meer creatieve 
activiteiten willen doen. 
We zetten onze jaar afsluiting dus meteen maar in het creatieve zonnetje om aan deze wens 
tegemoet te komen. 
Kinderen uit groep 1 tot en met 5 gaan aan de slag met begeleiders van de Blauwe Schuit. De 
bovenbouw gaat plezier beleven met een green graffiti workshop. 
In de ochtend  krijgen de kinderen van school een lekkernij. Geeft u uw kind wel eten en drinken 
mee voor in de grote pauze. 
In de middag zullen de kinderen in hun eigen klas ook weer gezellige activiteiten doen. 
Behalve groep 1.  
De kinderen van groep 1 zijn om 12 uur vrij. Groep 2 heeft dan hun afscheidsmiddag. 
Juf Saskia en juf Liesbeth begeleiden de groep in de middag.  
Juf Jobina helpt juf Saskia  in de ochtend bij de kleuters. Een aantal kleuters bereikt komende week 
of in de zomervakantie de leeftijd van 5 of 6 jaar. Natuurlijk willen we deze kinderen ook hun 
verjaardag laten vieren met hun klasgenootjes. 
 
 

 Woensdag 7 juli  
 
Op deze dag is er geen binnen gym omdat de gymlocatie niet toegankelijk is. Indien de 
weersomstandigheden het toelaten zal juf Sylvia een buiten gym les verzorgen. Ook voor deze dag: 
makkelijk zittende kleding en schoeisel aan naar school. 
 

http://www.dmlsound.nl/flierefluiter


 

 Donderdag 8 juli 
 
De laatste schooldag voor groep 3 tot en met 7. 
De dag wordt gebruikt voor de klas opruimen en met elkaar afsluiten. 
Uw kind zal schriften, plantjes, gymkleding en andere zaken mee naar huis krijgen. Het is fijn wanneer de 
kinderen een extra tas mee hebben om alle spulletjes veilig mee naar huis te nemen. 
Na deze schooldag begint voor de kinderen de zomervakantie. 
De leerkrachten werken nog even door. 
 

 Formatie ontwikkelingen 
 In onze vorige INFO heeft u kunnen lezen dat na de zomervakantie juf Liesbeth voor een deel haar 
werkzaamheden weer zal hervatten. We zijn ontzettend blij dat juf Liesbeth voldoende hersteld is 
om weer aan het werk te kunnen. 
Kinderen, ouders en collega's hebben haar enorm gemist. De komende zomervakantie weken 
zullen door juf Liesbeth nog benut worden verder aan te sterken zodat zij na de zomer vakantie 
weer met haar klas kan gaan werken. Ook zij verheugt zich daar enorm op.  
 
Tegen over deze blijdschap staat het verdrietige bericht met de reden van de plotselinge 
afwezigheid van juf Barbara. Juf Barbara is ernstig ziek en zal juf Liesbeth niet meer kunnen 
vervangen.  
Op zulke kort termijn, in de huidige periode van het schooljaar en in combinatie met het grote 
leerkrachten te kort is het voor geen enkele school mogelijk nog invallers te vinden en in te zetten. 
Ons vaste personeel geeft al het extra dat geboden kan worden om de afwezigheid van juf Barbara 
op te vangen. 
 
Voor komend schooljaar zijn we er in geslaagd een invaller te vinden. En wel een heel vertrouwde; 
juf Linda ! 
Linda Bos heeft vorig schooljaar bij ons gedurende een lange periode van het schooljaar samen 
met juf Liesbeth de onderbouw begeleid. 
Juf Linda zal twee dagen in onze groep 3-4 gaan werken en 2 dagen juf Liesbeth vervangen zolang 
zij nog op arbeid therapeutische basis werkt. 
Voor de meeste kinderen is juf Linda dus al een bekend gezicht. Juf Linda kent de school en de 
collega’s goed dus we hebben het volste vertrouwen in haar als versterking van ons team. 
 
Ook verwelkomen wij een onderwijsassistent; Isa Onderwater. Isa zal twee dagen bij ons komen 
werken. In de laatste INFO die volgende week, of in de eerste week van de zomervakantie nog zal 
worden verstuurd zal zij zich aan u voorstellen. 
 
 

 

    Agenda  
 

Vrijdag 2 juli Afscheid groep 8 met o.a. de musical 

Maandag 5 juli Wissel dag. 

Dinsdag 6 juli Jaarafsluiting, groep 1 om 12 uur vrij, start zomervakantie voor 

de kinderen van groep 1 en 2.  

Donderdag 8 juli Laatste schooldag voor de kinderen van groep 3 tot en met 7 

 9 juli t/m 22 augustus Zomervakantie 

Maandag 23 augustus 1e schooldag na vakantie 

 

 


