
 
   
 

6 juli Zomervakantie tot en met 14 augustus 
16 aug 20.00 uur Opmaat met de ouders 
17 aug Eerste schooldag 
17 aug Luizenpluizen 
 

Zondagavond 16 augustus zijn alle ouders uitgenodigd om met 
het team samen de school op te warmen voor de kinderen die 
de dag erna met het nieuwe schooljaar beginnen. U bent 
uitgenodigd om om 19.45 uur binnen te komen voor een kop 
koffie of thee. De avond begint om 20.00 uur 
 

Laatst heeft onze klas met beton een bodem gemaakt 
voor de vuurplaats. Dinsdag hebben we er een klein 
muurtje omheen gemaakt met keien en cement. Ik heb 
één van de keien mogen metselen. 
Rivan 
 

 

De invulling voor de vacature voor klas 3 is bijna rond. 
Ouders van deze nieuwe derde klas krijgen vandaag of 
maandag een mail waarin meer informatie wordt 
gegeven. 
 

Tom Akse, Jip Baltussen, Lotte Didden, Mees Dijkema, 
Jara Doggen, Bas Fousert, Olivier Gal, Leander Griend, 
Lara Holdsworth, Tjebbo Huisinga, Elise Huser, Rutger 
Janssen, Johannes de Jong, Christiaan Koets-

Achterberg Sopawiro, Tijn Lenstra, Iris Litjens, Thirza 
Lutke, Stephanie Movrin, Daphne Oosting, Auke Postma, 
Janiek de Rijke, Lieve Roozenbeek, Eline Scheffer, Jarno 
Scheper, Charlotte Seidel, Maes Sloot, Aisha Smit, 
Yvette Steenbergen, Brechtje van Veen, Ferre 
Vollendam, Fleur Vriend, Rick Zingstra uit klas 6 en uit 
andere klassen Rixt de Jong, Amber Bosman, Jeroen 
Kleen, Rivan Doggen en Luna Gasinska willen wij voor 
na de vakantie veel succes wensen op hun nieuwe 
school. 
 

Wat weet ik nog goed dat we 8,5 jaar geleden 
binnenkwamen in deze school in een prachtig verlichte 
gang vol sterren en kaarsjes! Het leek een eeuwigheid 
voor onze oudste klas 6 zou verlaten en nu is het zover! 
De tijd is omgevlogen! Een tijd vol mooie ontwikkelingen, 
goede gesprekken en waardevolle contacten, leuke 
samenwerkingen aan feesten en klussen. En zo veel 
meer. We hebben het hier goed gehad . Wij gaan nu 
verhuizen richting Zutphen. Jara gaat naar de 
bovenbouw daar en Rivan naar onderbouw de Zwaan. 
We komen elkaar vast weer tegen! Deze school blijft in 
ons hart! Hartelijke groet! Jara, Rivan en Monique 
Doggen 
 

 

Even voorstellen: Mijn naam is Sinje Kiel (pleegmoeder 
van Soender klas 5 en Melissa klas 2) en ik ben komend 
schooljaar de nieuwe luizencoördinator. Wie denkt, dat 
het Sint Jansvuur eergisteren alle hoofdluizen in de 
haren van onze kinderen heeft verbrand, die moet ik 
teleurstellen. Ze zijn er nog bij ons op school! Deze week 
nog. Ook doen die nare beestjes helaas niet aan 
zomervakantie... Vandaar dat ik jullie allen wil vragen om 
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te blijven nakijken, de komende weken. Want zeg nou 
zelf, wie heeft er nou zin in luizen? Na de zomervakantie 
worden alle kinderen, conform het luizenprotocol dat 
onze school hanteert, meteen op de eerste schooldag 
weer nagekeken. Je kunt de luizenouders hierbij helpen, 
door op de laatste dag van de vakantie zelf al te 
controleren en door ervoor te zorgen, dat er op de eerste 
schooldag geen gel of ingewikkeld kapsel in het haar van 
je kind zit en het met gewassen haar op school komt. Dit 
doen wij zo om 9:00 uur na elke schoolvakantie (je kunt 
het nu al in je agenda zetten!) en ook nog tussendoor 
(daarover word je steeds via de klassenouders 
geïnformeerd). Wij hopen door deze schoolbrede aanpak 
eventuele luizenbesmetting gedurende het schooljaar 
zoveel mogelijk te beperken. In de bijlage een artikel uit 
de Volkskrant- troostrijk om te lezen: heel Nederland 
kampt met de hoofdluis! Ook interessant om te lezen is 
http://www.groenevrouw.nl/waaah-luizen/. Last but not 
least: Veel dank aan mijn voorganger Veroni Schotman 
en alle luizenouders voor jullie inzet afgelopen 
schooljaar!!! Alleen samen houden wij de luis 
buitenshuis. Jeukt het al? Fijne zomer allemaal ;) 
 

Studiedag woensdag 9 september 
Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober 
Vrijdag 4 december ’s middags vrij 
Kerstvakantie 21 december  t/m 1 januari 
Studiedag  maandag 4 januari 
Voorjaarsvakantie 29 feb t/m 4 maart 
Studiedag donderdag 10 maart 
Paasvakantie 25 t/m 28 maart 
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 
Pinksteren 16 mei 
Zomervakantie 18 juli t/m 28 augustus 
 

Vandaag zijn de getuigschriften uitgedeeld, is klas 6 
uitgezwaaid en zijn alle ouders bedankt voor het vele 
werk dat er is verricht. 

 
Dank je o dank je, 
Kom maar bij ons op ’t bankje 
Dank je o dank je 
Kom maar bij ons op de bank 

 

 

Denkt u aan het insturen van het opgaveformulier 
ouderbijdrage. Graag vandaag nog opsturen (denk aan 
de portokosten) aan Rita Vrielink, Horstlaan 4, 7602 AM 
Almelo. Maakt u de ouderbijdrage zelf over, verzoeken 
wij u voor uw eigen administratie een kopie te maken van 
het opgaveformulier 
 

Van 9 t/m 12 juli 2015 vindt in de natuur van het 
Dwingelderveld het Taribush Kuna Festival plaats. Dat is 
een festival met veel workshops, doe activiteiten, kunst, 
theater, live muziek en lekker eten. Voor kinderen t/m 15 
jaar is de toegang gratis. Zie voor meer informatie 
www.kuna.taribush.nl 
 

. 

Op maandag-en donderdagavonden van 19.00-20.00uur. 
De lessen zijn (ook zonder yoga ervaring) los te volgen 
en bedragen 7,50 per sessie. 
Opgeven bij Yvonne (op de dag zelf tot 17.00uur) via 
info@gestroomlijnd.nl 
 

Dieuwke Tygo en Cachelle 
Herma  Stein en Levi 
Klas 1  Stijn 
Klas 2  Mirte 
Klas 3  Caspar 
Klas 4  Thomas 
Klas 5  Norah 
Klas 6  Raymond 
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