
 
   
 

12 juli 20.00 uur Afscheidsouderavond kleuterklas, 
toekomstige eerste klas ouders worden om 19.30 uur 
verwacht. 

13 juli Afscheid klas 6 op het kleuterplein van schoolgenoten 
van 9.45 tot 10.30 in de zaal en op het plein (ouders 
6e klas zijn van harte uitgenodigd!) 

13 juli 12 uur Oudste kleuters door het rozenpoortje op weg 
naar klas1. Om 11 uur worden de ouders van de 
overvliegende kleuters in de klas verwacht. 
Binnenkomen door de grote voordeur  

13 juli  Laatste schooldag kleuters 
13 juli 12.45 uur worden alle ouders uitgenodigd om even op 

het plein te komen of blijven omdat het team hen 
graag willen bedanken voor alles waar ze bij hielpen 
dit schooljaar! 

13 juli Afscheidsavond klas 6  
14 juli Studiedag, alle leerlingen vrij 
14 juli  13.00 uur Schoonmaken en verhuizen van de klassen 
15 juli Uitreiken getuigschriften van 9.30 tot 11.30 uur 
18 juli ZOMERVAKANTIE tot en met 25 augustus 

 
 

Bijeenkomst toekomstige eerste klas ouders: dinsdag 12 
juli van 19.30-20.00 
Voorafgaand aan de Kleuterouderavond. 
Welkom! Betsie en Helge 
 

Aanstaande donderdag is er een studiedag. 
Voor ouders die gebruik willen maken van de diensten 
van de BSO: graag ontvangen we aanmeldingen voor die 
dag, uiterlijk aanstaande dinsdag. Opgave is bindend in 
verband met het minimum aantal deelnemers. 
De opvang zal doorgaan vanaf 6 aangemelde kinderen. 
Uren worden op de gebruikelijke manier berekend. 
Patricia Jansen, Directeur Stichting kinderopvang 
Michäel, tel: 06-38081079 
 
 

Komend schooljaar geven we, op veel verzoek van 
ouders, weer een boekje uit met de namen en adressen 
van onze leerlingen. Nu heb ik in de computer veel 
adressen en telefoonnummers staan, maar het zou fijn 
zijn als ieder er op de juiste manier in komt te staan. Wilt 
u aan de klassenouders doorgeven met welk adres en 
telefoonnummer uw kind in het boekje mag staan. Wilt u 
ook doorgeven als u niet wil dat het adres van uw kind 
en/of uw telefoonnummer in het boekje komt te staan. 
Eveline 
 

Woensdag gaan alle kinderen per klas om 12.35 naar 
buiten, daar zitten de kinderen in het amfitheater, dan 
worden de ouders toegezongen op het bankje. Ook komt 
er een ijscokar van Huberts en krijgen alle kinderen een 
ijsje. 
 

De eindschoonmaak vindt plaats op donderdag 14 juli.  
Komt allen om 13.00 uur met emmers en sopjes. Hier 
geldt vele handen maken het werk ligt, dus naast de 
ouders die al in de lijst staan zijn andere ouders ook 
welkom om te helpen. 

Nogmaals de vakantiedagen en nu met de juiste 
voorjaarsvakantie. 
Studiedag  vr 14-10 alle leerlingen zijn vrij 
Herfstvakantie  ma17-10 t/m vr 21-10 
Studiedag kleuterjuffen wo 2-11 alle kleuters zijn vrij 
Kerstvakantie  vr 23-12 t/m vr 6-1 
Studiedag   ma 9-1 alle leerlingen zijn vrij 
Studiedag kleuterjuffen wo 15-2 alle kleuters zijn vrij  
Voorjaarsvakantie  ma 20-2 t/m vr 25-2 
Studiedag  vr 24-3 alle leerlingen zijn vrij  
Paasvakantie  ma 17-4 
Meivakantie  ma 24-4 t/m vr 28-4 
Bevrijdingsdag  vr 5-5  
Studiedag kleuterjuffen wo 17-5 alle kleuters zijn vrij 
Hemelvaart  do 25-5 en vr 26-5 
Pinkstervakantie ma 5-6 t/m vr 9-6 
Grote schoonmaak do 20-7 alle leerlingen zijn vrij 
Zomervakantie  ma 24-7 t/m vr 1-9 
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Kamp was super leuk, we deden leuke dingen. 
We gingen naar het strand en hebben in de schemering 
verstoppertje gespeeld in de duinen. 
We hebben heerlijk gegeten verzorgd door Jetske. 
We hadden op de bootreisjes regen maar verder hadden 
we lekker weer. 
De leiding had ook nog een grote grap uitgehaald waar 
we uitkwamen bij een Disco. 
Groetjes Luna  
 
Juf en meester zeiden dat we een lange tocht van twee 
uur zouden lopen met een gids, die zou vertellen over de 
geschiedenis van Schier. Uiteindelijk was het een grap 
en hebben we de hele avond in de Tox bar gedanst! De 
zee was koud maar wel lekker, ik heb er twee keer in 
gezwommen.  Kim 
We hebben echt alleen maar leuke dingen gedaan, zoals 
vliegeren, strand en bonte avond. Maar natuurlijk het 
allerleukste: de disco!!! We zijn tot 11 uur ’s avonds in de 
disco geweest en we mochten liedjes aanvragen en we 
kregen munten voor drankjes. Het was echt superleuk. 
Het terrein was best groot. Er waren drie tenten: 1 
jongens tent, een meisjestent, een hoof/eettent en een 
keuken en toiletten/douches. Om te spelen had je een 
volleybalveld en een voetbalveld. Finn 
Ik vond het kamp hartstikke leuk omdat we 4 dagen 
samen waren en leuke dingen deden. We gingen op 
dinsdag twee uur lang wandelen met een gids. Natuurlijk 
was dat een prank en gingen we tot 23.00 naar een 
disco! Woensdagochtend hadden we een vliegercursus 
van twee uur, dat was hartstikke leuk. Luka  
Kamp. Het was super leuk apart wanneer je op kamp 
gaat besef je pas dat het nu bijna afgelopen is. Jammer 
en heel leuk. Kamp was grappig, we werden in de maling 
genomen door de leiding. Raymond 
Ik vond het super leuk op kamp en het was ook wel 
leerzaam. Joost 
 
Ons kamplied: wijs ‘Op een onbewoond eiland’ 
‘Op een Waddeneiland, daar zou je willen zijn. 
En je voelt je daar fijn want: daar zit de Toermalijn. 
Zon, regen , strand , zee met eb en vloed 
Regenjassen staan ons goed,  
Lekker slapen in de tent.  
Prankt nu de leiding weer, 
Ze fikken het elke keer 
Toch worden we verwend!’ 
 

Luka & Esper: We hebben bij de kleuterklas van juf 
Herma lesgegeven. 
Een tekenspelletje gedaan met rails en een  
schatkist die ze moesten verbinden, door de rails verder 
te tekenen naar de schatkist. We hebben ook 
gedifferentieeerd. Juf Herma was erg tevreden. 
Anne & Kim: We gaven les aan de kleuters van juf 
Dieuwke. Anne  heeft voorgelezen en daarna hebben we  
zakdoekje leggen gedaan.  
Luna & Julia: We hebben  de 2

e
 tekenles  gegeven. 

Ze moesten een fantasiedier  tekenen 
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Het was erg leuk en leerzaam. 
Max & Joost: We hebben een tekenspelletje gedaan bij 
de eerste klas en vonden het leuk om te doen. 
Je had een A4tje in vieren gevouwen en daar een 
mannetje getekend, op de voorkant hoofd daarna lijf etc. 

  
Raymond & Finn: We hebben in de 4

e 
perspectief 

getekend. Ze hebben een weg getekend in perspectief. 
Ze hebben mooie wegen getekend  
Kortom superleuke les 
Dagmar & Sophia: we hebben les aan de 5

e
 gegeven.  

ze kregen allemaal een hoofd met in dat hoofd een soort 
brein,  maar in dat brein moest je tekenen waar je aan 
dacht of iets wat je leuk vind. We hebben het leuk gehad 
Rachel & Luzy: we hebben les gegeven aan de 
kleuterklas van Dieuwke. We hebben stoelendans 
gedaan en zelf de liedjes gezongen en de 
kinderen mochten die kiezen. Tobias won. 
Lee-Lou & Hannah moesten hun binnenles aanpassen, 
want juf Herma vond dat de kleuters te moe waren voor 
binnen. Snel een andere les verzonnen! Samen een 
potje zoeken waarin voor alle kinderen een leuk 
wasknijpertje zat. Toch een leuke les! 
 

De gevonden voorwerpen liggen op de tafel in de hal. 
Ligt er iets van jou, of van uw kind tussen neem dit dan 
mee. Woensdag mag iedereen meenemen wat van zijn 
of haar gading is. De rest gaat naar de kringloopwinkel of 
in de container. 
 

Op de bijna zomermarkt zijn er door verschillende 
kinderen potjes gebakken. Ze staan op het secretariaat, 
alwaar ze afgehaald kunnen worden. 

 
Op het secretariaat heb ik een grote stapel met 
dinoplaatjes. Heb je je boek nog niet helemaal vol, dan 
kan je op dinsdag of woensdag langskomen met je boek 
en kunnen we kijken of hier het missende plaatje bijzit. 
Heb je nog plaatjes over dan kan je ze inleveren op het 
secretariaat, zodat anderen nog meer kans hebben op 
een volledig boek. 
Eveline 
 

Dieuwke Isabelle, Noortje, Doortje, Cahelle en 
Jorinde 

Herma  Elin B., Djoolz, Benjamin en Ohle  
Klas 1  Anna 
Klas 2  Tijn, Arwan, Eske, Melissa en Marijn 
Klas 3  Floris, Jan, Thomas en Joris 
Klas 4  Bram/Olaf en Arvid 
Klas 5  Nienke, Toon, Tijl en Basthijn 
Klas 6  Dagmar, Anne, Lee-Lou 
 

 
 


