
 
 

 

Nieuws uit het team: 

 

Einde schooljaar 

Zoals u allemaal in de kalender heeft 

kunnen lezen is 19 juli de dag waarop 

groep 8 afscheid neemt en waarop 

groep 2 naar groep 3 glijdt.  

De planning voor die ochtend is als 

volgt: 

08.30 uur: school begint 

10.00 uur: alle ouders van harte 

welkom voor een hapje en een 

drankje op het plein 

10.30 uur: groep 2 glijdt naar groep 3 

11.00 uur: afscheidsviering groep 8 

11.45 uur: uitzwaaien groep 8 

12.00 uur: groep 1 t/m 8 vrij 

 

 

 

Op het whiteboard naast de deur van 

ieder lokaal hangt een intekenlijst 

voor het maken van hapjes.  Om 10 

uur zorgt de Oudervereniging voor 

koffie en thee voor de ouders en we 

zouden het fijn vinden als een aantal 

van jullie iets lekkers wil maken voor 

bij de koffie/thee. Alvast bedankt! 

 

Alle ouders mogen blijven van 10 tot 

12 uur om samen met ons deze 

feestelijkheden te vieren. 

Uiteraard bent u niet verplicht om te 

komen, maar de leerlingen en wij 

vinden het natuurlijk erg fijn als u er 

kunt zijn. 

 
Feestmiddag 13 juli 
Caitlin en Stéphanie, de meiden van 

Leuke Meuk, organiseren donderdag 

samen met Barend een leuke middag 

voor de kinderen. Er komt een 

verrassing op school te staan. 

De kinderen hebben dit zelf allemaal 

georganiseerd en we zijn trots op ze 

dat ze dit met het verdiende geld 

gaan organiseren. 

 
Luizenpluis 

Vorige week hebben de 

luizenpluisouders de leerlingen weer 

gecontroleerd. Wij willen u vragen 

om tijdens de vakantie ook 

regelmatig uw kind(eren) te 

controleren op luizen. Via deze weg 

willen wij alle ‘luizenpluizers’ 

bedanken voor het controleren in het 

afgelopen schooljaar. 

 
 

Luizenzak 

Volgende week krijgen alle leerlingen 

hun luizenzak mee naar huis. Graag 

even wassen en na de vakantie weer 

mee naar school nemen. Indien de 

luizenzak kwijt of kapot is, kunt u 

voor € 2,- een nieuwe luizenzak 

kopen. Dit kan bij de leerkracht van 

uw kind of bij juf Hilde. 

 

Overname peuterspeelzaal 

Alle ouders van peuters die naar de 

peuterspeelzaal gaan, hebben 

afgelopen maandag een mail 

gekregen. Hierin staat meer 

informatie met betrekking tot de 

overname door Trias en de 

wijzigingen die hierdoor plaatsvinden. 

 

Vacature groep 4/5 

Omdat juf Hilde volgend jaar 3 dagen 

teamleider is, is er een vacature 

ontstaan voor groep 4/5. Deze week 

vinden de sollicitatiegesprekken 

plaats. We hopen u volgende week 
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Agenda: 

 Vrijdag 14-07 

Weeksluiting 

jarigen/diploma’s 

 Dinsdag 18-07 

Musical groep 6/7/8 

 Woensdag 19-07 

Glijden groep 2 naar 3 

Afscheid groep 8 

 Donderdag 20-07 

Laatste schooldag 

 Vrijdag 21-07 

Alle leerlingen vrij! 

 

 

Aanwezigheid MIB-er, directeur 

Directeur Christa 
Maandagochtend: om de week 
Woensdag 
Donderdag 
(In het geval van een calamiteit op een van de  
scholen of studiedagen kunnen de dagen  
wisselen.) 

 
MIB-er Daniëlle 
Maandag 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

via de nieuwsbrief te kunnen 

mededelen wie volgend schooljaar de 

nieuwe leerkracht van groep 4/5 

wordt voor dinsdag en woensdag. 

 

Nieuws uit de groepen: 

 

Groep 1/2 Bijen 

Om dit schooljaar feestelijk af te 

sluiten, mogen de kleuters op 

donderdag 20 juli verkleed naar 

school toe komen. 

 

Groep 1/2 Dolfijnen 

Om dit schooljaar feestelijk af te 

sluiten, mogen de kleuters op 

donderdag 20 juli verkleed naar 

school toe komen. 

 

Groep 3/4/5 

Juffenverjaardag 

Vrijdag 14 juli vieren wij (juf 

Annemarie en juf Hilde) onze 

verjaardagen!   

Deze ochtend hoeven de kinderen 

geen fruit en drinken mee naar 

school. Groep 5 mag voor tussen de 

middag een broodje kaas mee naar 

school, dan maken we daar een tosti 

van.  

 

Toets aardrijkskunde groep 5 

We hebben het aardrijkskundeboek 

uit! Volgende week dinsdag (18 juli) is 

de laatste toets. De leerlingen 

hebben gisteren een samenvatting 

mee naar huis gekregen om te leren. 

 

Groep 5 t/m 7 

Toestemmingsbriefjes 

De leerlingen van groep 5 t/m 7 

(volgend jaar groep 6 t/m 8) hebben 

vandaag een toestemmingsbriefje 

mee naar huis gekregen. Hierop 

wordt uw toestemming gevraagd of 

uw kind wel/niet zelfstandig naar huis 

mag fietsen vanaf gym. Wilt u deze 

briefjes uiterlijk woensdag 19 juli 

inleveren bij de groepsleerkracht van 

uw kind? Alvast bedankt! 

 

Groep 6/7/8 

Musical 
Dinsdagavond 18 juli voeren de 

leerlingen van groep 6/7/8 de 

afscheidsmusical op. Dit jaar vindt dit 

plaats in het Dorpshuis aan de Bähler 

Boermalaan. De deuren zullen 

openen om 19:15 uur en de 

voorstelling zal starten om 19:30 uur. 

De eerste kop koffie/thee zal voor 

onze rekening zijn en bij binnenkomst 

kunt u munten aanschaffen van € 2,-

euro per stuk, waarmee u aan de bar 

fris of andere drankjes kunt kopen.  

 

De leerlingen worden ’s ochtends om 

8:30 uur bij het dorpshuis verwacht. 

Hier oefenen ze de musical en zullen 

ze vanaf 10:30 uur de generale 

repetitie spelen voor groep 1 t/m 5. 

De leerlingen zijn ’s middags gewoon 

op school en worden om 17:30 uur 

weer verwacht in het dorpshuis. 

 

Er is geen maximum voor het aantal 

personen dat ’s avonds aanwezig mag 

zijn. 

 

Overig nieuws 

KIES Groep – Informatie voor 

(gescheiden) ouders  

Kinderen kiezen niet voor de 

scheiding van hun ouders. Het 

overkomt ze. Hoe ze omgaan met de 

veranderende situatie kan zeer 

verschillend zijn. Bij de spel- en 

praatgroep KIES kunnen kinderen de 

scheiding leren begrijpen, een plaats 

geven en een manier vinden om te 

kunnen omgaan met alles wat ze 

moeilijk vinden van de scheiding.   

Onderzoek door de universiteit van 

Utrecht heeft aangetoond dat KIES 

helpt bij het verwerken van de 

scheiding en het contact met ouders 

verbetert. Daarnaast vinden de 

kinderen steun en herkenning bij 

leeftijdsgenoten die in dezelfde 

situatie verkeren.  KIES staat voor 

kinderen in echtscheiding situaties, 

en is een spel- en praatgroep voor 

kinderen met gescheiden ouders. Aan 

de hand van creatieve werkvormen 

helpen we kinderen hun verhaal van 

de scheiding te delen met de groep. 

Als kinderen alleen willen luisteren, is 

dat ook oké.  In kleine groepen en 

onder begeleiding van speciaal 

hiervoor getrainde begeleiders van 

KIES – groepen komen de kinderen 

8 keer een uur bijeen. De groep 

bestaat uit maximaal 10 kinderen in 

de leeftijdscategorie van groep 4 t/m 

8 van de basisschool. Voorafgaand 

aan de KIES-groep wordt er een 

afspraak gemaakt met één of beide 

ouders om meer informatie te geven 

over de KIES-groep. Na afloop is er 

een eindgesprek. Om uw kind aan 

KIES deel te laten nemen, is 

schriftelijke toestemming nodig van 

beide ouders of voogd.   

Praktisch  

De KIES-groep wordt na schooltijd 

gegeven in één van de dorpshuizen in 

de Gemeente Tynaarlo. Op dit 

moment is het nog niet helder 

wanneer de startdatum zal zijn. Bij 

voldoende aanmeldingen is onze 

intentie om in het najaar te starten 

met de KIES groep. Er zijn voor uw 

kind geen kosten verbonden aan 

deelname. Nadere informatie volgt 

wanneer uw kind is aangemeld. U 



 
 

 

kunt uw kind per e-mail aanmelden 

via: w.aalberts@tynaarlo.nl . Bij 

aanmelding ontvangen we graag de 

volgende informatie: naam kind, 

geboortedatum kind, adres- en 

contactgegevens van uzelf en uw ex-

partner.   
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