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1.

Inleidend

Beste ouders, verzorgers en belangstellenden
Aan het einde van het schooljaar willen we u hartelijk bedanken voor de vele momenten van fijne
samenwerking!
Voor ons als team is dat erg belangrijk geweest; daar waar ouders en school samenwerken bereiken
we veel meer in het belang van uw kind.
Heel veel ouders, grootouders, vrijwilligers hebben ons dit schooljaar geholpen met fijne en minder
fijne klusjes. Wij zijn u hier heel dankbaar voor. Zonder uw hulp zou de tuin niet zo netjes zijn, was er
geen uitleenbibliotheek, geen verteltassen, zouden we vuile ramen hebben, konden we niet op
excursie, werd er geen high tea georganiseerd (staat hij al in uw agenda voor 7 september 2018?), zou
u zonder koffie zitten tijdens de ledenvergadering omdat er niemand bediende en het apparaat
verstopt zat, was er voor uw kind geen knutselmiddag, geen sportdag, geen koningsspelen, was er
geen luizencontrole, werd het onkruid niet verwijderd op het plein. Hoe zou het dan zijn op school?
Dat willen we ons niet graag voorstellen!
Daarom veel dank voor al uw vrijwilligerswerk.
Hierbij denk ik ook aan onze trouwe OC en de MR-leden die in het achterliggende jaar er mede voor
zorgden dat het onderwijs op deze manier door kon gaan in een frisse school.
Boven alles danken wij de Heere die ons de kracht gaf het werk te doen. Hij is alle eer waard!
Aanstaande woensdagmorgen eten de kinderen om 11.30 uur pannenkoeken op school.
Om 12.15 uur gaan ze naar huis en begint de zomervakantie.
Ik hoop van harte dat we in de vakantie met elkaar goed zullen zijn voor onze medeleerlingen, ouders
en dorpsgenoten. Laten we samen sterk staan, we hebben allemaal wel eens een steuntje nodig.
Elk gezin ontvangt deze dagen een schoolgids en een lijst bijzondere data voor het nieuwe schooljaar.
Wilt u aandacht schenken aan de gewijzigde gymtijden van groep 3-4 en de veranderde schooltijden
van groep 0 (kinderen die na 1 oktober 4 jaar hopen te worden).
Maandagmorgen 27 augustus van 8.30-9.00 uur nodigen wij alle ouders uit om samen met hun kind
de klas in te komen; kennismaken met de leerkracht, het nieuwe plaatsje bewonderen etc. Van harte
welkom!

Rest ons nog u alleen een fijne vakantie toe te wensen.
Een hartelijke groet namens het team,
M.H. Koppert
directeur

