
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe groepsindeling 

Spannende tijd 

Afgelopen vrijdag is de nieuwe groepsindeling bekend 

gemaakt. Dat is altijd weer een spannend moment voor 

de kinderen: wat staat mij te wachten in die nieuwe 

groep? Konden we maar in een glazen bol kijken….. Dit 

is het moment dat het Jenaplanonderwijs zich in één 

van zijn krachten laat zien: een overstap naar een 

andere groep betekent veel voor kinderen, brengt soms 

veel bij hen teweeg. Team en ouders zijn er om het kind 

in deze fase te begeleiden, hen vertrouwen te geven. 

Hoe fijn is het om dan te zeggen: “Jij kan dat! Wij zijn er 

voor jou als je het moeilijk vindt.’’  

Wijziging rekenonderwijs 

Ter herinnering: volgend schooljaar werken wij bij het 

vak rekenen niet meer in niveaugroepen. Het 

rekenonderwijs wordt in de eigen stamgroep 

aangeboden. 

 

Donderdag 4 juli kinderen vrij 

Donderdag 4 juli is er een studiedag voor het team. Alle 

kinderen zijn dan vrij. 

 

5 juli Afscheidsfeest juf Ineke 

Juf Ineke gaat aan het eind van dit schooljaar met 

pensioen. Op vrijdag 5 juli vieren wij het afscheidsfeest 

van juf Ineke. U bent van harte welkom bij de viering op 

vrijdagmiddag om 13.30 uur. 

 

Slotweek Afrika 

De laatste week van het schooljaar krijgen wij bezoek 

van een kinderkoor uit Oeganda. De kinderen geven 

workshops in de stamgroepen en verzorgen een 

spectaculair optreden. Dit alles is geheel kosteloos! Wel 

hopen zij een financiële bijdrage te ontvangen voor hun 

school in Oeganda met inkomsten uit een markt die zij 

in school inrichten. De spulletjes van de markt moeten 

afgerekend worden met kleingeld. Goed idee om alvast 

wat munt- en briefgeld te sparen. 

Als opening van de slotweek is er op maandag een 

sponsorloop. Ook deze opbrengst is voor het kinderkoor 

en hun school in Oeganda. Onze kinderen kunnen op 

maandagochtend 15 juli wel wat aanmoediging 

gebruiken. Komt u hen op die maandagochtend  

aanmoedigen? Ook bent u welkom bij het kooroptreden 

op dinsdag. Houd Parro in de gaten voor nadere 

berichtgeving. 

 

Afscheid meester Niels (Vossen) 

Ook meester Niels neemt afscheid van school. Hij heeft 

meerdere jaren 1 dag in de week bij ons op school 

gewerkt. Hij is inmiddels verhuisd en gaat in de buurt 

van Zwolle een nieuwe onderwijsbaan zoeken. In de 

laatste schoolweek nemen wij afscheid van meester 

Niels. 

 

Vier-de-zomer festival  

Op de laatste schooldag zijn alle ouders/verzorgers 

vanaf 11.30 uur van harte welkom bij het Vier-de- 

zomer festival op het schoolplein. Een festival met een 

foodtruck, ijsjeskraam, dans en muziek. Komt allen en 

vier met ons dat de zomervakantie is begonnen! Het 

festival duurt tot 13.00 uur. Vorige jaren is er als 

bedankje voor alle ouders/verzorgers in de avonduren 

een bbq georganiseerd: deze werd echter nooit goed 

bezocht en behaalde daarmee niet haar doel. Daarom is 

er voor een andere invulling gekozen: een festival op 

klaarlichte dag.  

VIER MET ONS MEE en laat u verwennen door muziek, 

lekkere hapjes en drankjes. FEEST voor alle 

ouders/verzorgers/kinderen en team.  

KOMT ALLEN, WELKOM ALLEN!  

 

Herhaalde oproepen betaling TSO 

Er is een aantal ouders/verzorgers dat de TSO bijdrage 

niet heeft betaald, ondanks meerdere herinneringen die 

zijn toegestuurd. Ouders/verzorgers die dit schooljaar 

de TSO niet betaald hebben kunnen volgend schooljaar 

geen gebruik maken van de TSO. De betreffende 

ouders/verzorgers krijgen deze week een mail 

toegestuurd met laatste aanmaning. 
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Donderdag 11 juli Try-out musical 
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Sponsorloop 

Dinsdag 16 juli Bezoek van Afrikaans 

kinderkoor 

Afrikaanse markt 

Jenapraat 
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Donderdag 18 juli Afscheid groep 8 

Musical groep 8 

Vrijdag 19 juli 

 

Gezamenlijke afronding 

van het schooljaar: 

SLOTFEEST 

‘Vier-de-zomer’ festival 

voor álle 
ouders/verzorgers/kinderen 

11.30 uur – 13.00 uur 
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13.00 uur:  

Start zomervakantie 

20 juli – 1 sept. Zomervakantie 
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Ook meester Niels neemt afscheid van school. Hij heeft 

meerdere jaren 1 dag in de week bij ons op school 

gewerkt. Hij is inmiddels verhuisd en gaat in de buurt 

van Zwolle een nieuwe onderwijsbaan zoeken. In de 
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Niels. 

 

Vier-de-zomer festival  
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vanaf 11.30 uur van harte welkom bij het Vier-de- 
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foodtruck, ijsjeskraam, dans en muziek. Komt allen en 

vier met ons dat de zomervakantie is begonnen! Het 

festival duurt tot 13.00 uur. Vorige jaren is er als 

bedankje voor alle ouders/verzorgers in de avonduren 

een bbq georganiseerd: deze werd echter nooit goed 

bezocht en behaalde daarmee niet haar doel. Daarom is 

er voor een andere invulling gekozen: een festival op 

klaarlichte dag.  

VIER MET ONS MEE en laat u verwennen door muziek, 

lekkere hapjes en drankjes. FEEST voor alle 

ouders/verzorgers/kinderen en team.  

KOMT ALLEN, WELKOM ALLEN!  

 

Herhaalde oproepen betaling TSO 

Er is een aantal ouders/verzorgers dat de TSO bijdrage 

niet heeft betaald, ondanks meerdere herinneringen die 

zijn toegestuurd. Ouders/verzorgers die dit schooljaar 

de TSO niet betaald hebben kunnen volgend schooljaar 

geen gebruik maken van de TSO. De betreffende 

ouders/verzorgers krijgen deze week een mail 
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AgendaAgendaAgendaAgenda    
  

Donderdag 4 juli Studiedag, kinderen vrij 

Vrijdag 5 juli Afscheidsviering juf Ineke 

13.30 uur 

Maandag 8 juli Nieuwe groepen 

wenmiddag, 

13.00-15.00uur 

Donderdag 11 juli Try-out musical 

Vrijdag 12 juli Nieuwe groepen 

wenochtend  

08.30 – 10.30 uur 

Nacht van groep 8 

Maandag 15 juli Start Slotweek thema 

”Afrika” 

Sponsorloop 

Dinsdag 16 juli Bezoek van Afrikaans 

kinderkoor 

Afrikaanse markt 

Jenapraat 

Woensdag 17 juli Stamgroependag 

Donderdag 18 juli Afscheid groep 8 

Musical groep 8 

Vrijdag 19 juli 

 

Gezamenlijke afronding 

van het schooljaar: 

SLOTFEEST 

‘Vier-de-zomer’ festival 

voor álle 
ouders/verzorgers/kinderen 

11.30 uur – 13.00 uur 

KOMT ALLEN! 

 

13.00 uur:  

Start zomervakantie 

20 juli – 1 sept. Zomervakantie 

    

 

    

 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe groepsindeling 

Spannende tijd 

Afgelopen vrijdag is de nieuwe groepsindeling bekend 

gemaakt. Dat is altijd weer een spannend moment voor 

de kinderen: wat staat mij te wachten in die nieuwe 

groep? Konden we maar in een glazen bol kijken….. Dit 

is het moment dat het Jenaplanonderwijs zich in één 

van zijn krachten laat zien: een overstap naar een 

andere groep betekent veel voor kinderen, brengt soms 

veel bij hen teweeg. Team en ouders zijn er om het kind 

in deze fase te begeleiden, hen vertrouwen te geven. 

Hoe fijn is het om dan te zeggen: “Jij kan dat! Wij zijn er 

voor jou als je het moeilijk vindt.’’  

Wijziging rekenonderwijs 

Ter herinnering: volgend schooljaar werken wij bij het 

vak rekenen niet meer in niveaugroepen. Het 

rekenonderwijs wordt in de eigen stamgroep 

aangeboden. 

 

Donderdag 4 juli kinderen vrij 

Donderdag 4 juli is er een studiedag voor het team. Alle 

kinderen zijn dan vrij. 

 

5 juli Afscheidsfeest juf Ineke 

Juf Ineke gaat aan het eind van dit schooljaar met 

pensioen. Op vrijdag 5 juli vieren wij het afscheidsfeest 

van juf Ineke. U bent van harte welkom bij de viering op 

vrijdagmiddag om 13.30 uur. 

 

Slotweek Afrika 

De laatste week van het schooljaar krijgen wij bezoek 

van een kinderkoor uit Oeganda. De kinderen geven 

workshops in de stamgroepen en verzorgen een 

spectaculair optreden. Dit alles is geheel kosteloos! Wel 

hopen zij een financiële bijdrage te ontvangen voor hun 

school in Oeganda met inkomsten uit een markt die zij 

in school inrichten. De spulletjes van de markt moeten 

afgerekend worden met kleingeld. Goed idee om alvast 

wat munt- en briefgeld te sparen. 

Als opening van de slotweek is er op maandag een 

sponsorloop. Ook deze opbrengst is voor het kinderkoor 

en hun school in Oeganda. Onze kinderen kunnen op 

maandagochtend 15 juli wel wat aanmoediging 

gebruiken. Komt u hen op die maandagochtend  

aanmoedigen? Ook bent u welkom bij het kooroptreden 

op dinsdag. Houd Parro in de gaten voor nadere 

berichtgeving. 

 

Afscheid meester Niels (Vossen) 

Ook meester Niels neemt afscheid van school. Hij heeft 

meerdere jaren 1 dag in de week bij ons op school 

gewerkt. Hij is inmiddels verhuisd en gaat in de buurt 

van Zwolle een nieuwe onderwijsbaan zoeken. In de 

laatste schoolweek nemen wij afscheid van meester 

Niels. 

 

Vier-de-zomer festival  

Op de laatste schooldag zijn alle ouders/verzorgers 

vanaf 11.30 uur van harte welkom bij het Vier-de- 

zomer festival op het schoolplein. Een festival met een 

foodtruck, ijsjeskraam, dans en muziek. Komt allen en 

vier met ons dat de zomervakantie is begonnen! Het 

festival duurt tot 13.00 uur. Vorige jaren is er als 

bedankje voor alle ouders/verzorgers in de avonduren 

een bbq georganiseerd: deze werd echter nooit goed 

bezocht en behaalde daarmee niet haar doel. Daarom is 

er voor een andere invulling gekozen: een festival op 

klaarlichte dag.  

VIER MET ONS MEE en laat u verwennen door muziek, 

lekkere hapjes en drankjes. FEEST voor alle 

ouders/verzorgers/kinderen en team.  

KOMT ALLEN, WELKOM ALLEN!  

 

Herhaalde oproepen betaling TSO 

Er is een aantal ouders/verzorgers dat de TSO bijdrage 

niet heeft betaald, ondanks meerdere herinneringen die 

zijn toegestuurd. Ouders/verzorgers die dit schooljaar 

de TSO niet betaald hebben kunnen volgend schooljaar 

geen gebruik maken van de TSO. De betreffende 

ouders/verzorgers krijgen deze week een mail 

toegestuurd met laatste aanmaning. 
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