
 
 
Algemeen 
 
Voorwoord directie 
Komende week is alweer de laatste week van een leuk en leerzaam schooljaar. Namens het 
team bedank ik u voor het vertrouwen en de fijne samenwerking. U ontving deze week een 
uitnodiging voor de afscheidsactiviteiten. Elders in deze Tamtam vindt u deze terug. 
 
Aan het begin van het nieuwe schooljaar ontvangt u het Jaarboek 2017-2018 met daarin 
praktische informatie, groepslijsten met contactgegevens en de Schoolkalender. Noteert u 
onderstaande data alvast in uw agenda? Bij voorbaat dank! 
 
4 september  Eerste schooldag 
15 september  Fietstocht vanaf 17:00 uur 
19 september Informatieavond groepen 1 t/m 8 en ALV (Oudervereniging) 
25/26/27 september Kamp groep 8 
 
Tot slot wens ik u een fijn weekend en veel leesplezier! 
 
Wietse Algera 
 
MR verkiezingen. 
De afgelopen week heeft u de mogelijkheid gehad te stemmen op de 4 kandidaten die zich 
verkiesbaar hebben gesteld voor de MR. Er zijn 99 stemmen uitgebracht (ongeveer 30% van de 
stemgerechtigden). Met meerderheid van stemmen is Marjolein van Waes-Bot gekozen. Zij zal 
vanaf 1 september zitting nemen in de MR. We bedanken de andere kandidaten voor hun 
deelname. 
 
Afscheid 
Traditiegetrouw nodigen wij u graag uit voor drie mooie afscheidsactiviteiten in de laatste 
schoolweek van dit schooljaar: 
 
Erehaag voor groep 8 
Op woensdagmiddag 19 juli nemen alle kinderen van de school afscheid van de kinderen 
van groep 8. Zij doen dit door op het plein vanaf de gymzaaldeur een erehaag te vormen 
waar alle kinderen van groep 8 één voor één doorheen gaan.  
We starten hiermee om ongeveer 11:55 uur. Waarschijnlijk zijn we om uiterlijk 12:15 uur 
klaar. Bij voorbaat dank voor uw medewerking en begrip. 
 
Afscheidsviering in de kerk 
Woensdagavond 19 juli vindt om 18.30 uur de afscheidsviering plaats in de OLV 
Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein. Wij nodigen alle leerlingen en ouders uit om bij 
deze viering aanwezig te zijn. In de afgelopen Tamtam werd per abuis de verkeerde dag 
genoemd, waarvoor excuus. Wij vragen uw medewerking bij het volgende organisatorische 
punt: 



Kinderen zitten bij hun eigen ouders in de kerk. Een uitzondering hierop zijn de kinderen van 
groep 6 en groep 8. Zij zitten met hun groep vooraan, de ouders van deze twee groepen 
zitten direct achter de groep. 
 
Koffieochtend 
Vrijdag 15 juli is er vanaf 11:00 uur een koffieochtend op het schoolplein. Ouders en 
kinderen sluiten het schooljaar zo met het team op een mooie manier af. Om 12:00 uur zijn 
alle kinderen vrij en start een welverdiende zomervakantie. 
 
Wij hopen u de komende week bij deze activiteiten te mogen begroeten. 
 

Groep 1/2A 
Deze week zijn er veel materialen mee naar huis gegaan om te worden schoongemaakt. Veel 
materialen zijn al weer schoongewassen terug, heel veel dank daarvoor. 
Dinsdagmiddag zijn de oudste kleuters naar groep 3 geweest. Meester Thijs heeft de kinderen 
alvast voorbereid op het nieuwe schooljaar. 
De kinderen kwamen met heel veel verhalen en heel enthousiast terug. 
 Yvar, Rosalie en Norah kwamen wennen.. Zij komen in september bij ons in de groep. Wij 
wensen hun heel veel plezier! 
Volgende week dinsdagmorgen  gaan de kinderen  naar de musical van groep 8 kijken en 
woensdagavond is de afscheidsviering in de kerk.  
Vrijdag zwaaien wij de kinderen die naar groep 3 gaan voor de laatste keer de kleuterklas uit. 
Om 10.45 uur glijden zij het raam uit. 
Lieve Fiep, Veerle, Govert, Tim, Josephine, Laura, Taeke, Evi, Dante, Max en Filippa heel veel 
plezier en succes in groep 3. Wij zullen jullie echt missen, maar misschien komen jullie ons nog 
eens gedag zeggen in groep 1A. 
 
 
Groep 1/2B 
Alle ouders bedankt voor het schoonmaken van de materialen en het schoonmaken van de 
klas. We kunnen volgend jaar starten met een schoon lokaal en frisse materialen. 
Dinsdag zijn de oudsten naar groep 3 geweest. Ze kwamen daverend enthousiast terug. Ze 
hebben er zin in! De juf moet altijd even slikken als het vertrouwde cluppie weggaat. 
Bij ons in de groep kwamen Ralph, Fien en Yves gezellig erbij, om vast kennis te maken met de 
nieuwe klasgenootjes. En toen waren de middelsten ineens even oudsten:stralende gezichtjes 
:) 
Brenda is deze week voor het laatst geweest. De kinderen hebben genoten van alle activiteiten 
die ze met hun deed. Dank je wel Brenda voor je geweldige inzet. Esther zal volgende week 
woensdag t/m vrijdag voor de groep staan. 
Aanstaande dinsdag ben ik, Marjolein, afwezig ivm. een crematie. In de ochtend zal Felice  de 
groep overnemen  en in de middag Annelies Bruins.  
Dan gaan we ons voorbereiden op de laatste week.  
Woensdag is de kerkviering.  
Neemt iedereen donderdag de gymschoentjes mee naar huis? De gymtassen mogen gewoon 
blijven hangen. De kinderen nemen deze dag ook de laatste spullen mee. Het is dan handig dat 
ze een grote tas bij zich hebben. 



Op vrijdag gaan we om kwart voor 11 de oudsten uitzwaaien naar groep 3.  We wensen de 
kinderen een waanzinnig leuk jaar  bij meester Thijs. 
Om 11 uur is de koffie klaar. En dan om 12 uur begint de VAKANTIE!! 
Maar eerst nog een heel fijn weekend en tot maandag. 
 
 
Groep 1/2C 
Wat gaat het nu allemaal toch snel….. voor mij juf Saskia voelt het nu wel dichtbij komen dat ik 
de lieverds van groep ½ C moet gaan missen.  En natuurlijk ook juf Corrie. Na een hele fijne 
samenwerking ga ik de juf en de kinderen echt missen. Maar gelukkig hebben we nog veel 
gezellige leuke dingen samen, zoals de juffendag. We hebben gezongen en spelletjes gedaan, 
lekker gesnoept en pannenkoeken gegeten!!!!! Heerlijk!  Ook de schoonmaakploeg heel erg 
bedankt voor jullie werk! De klas ruikt en is nu weer eens goed schoongemaakt. 
 
Dinsdagmiddag zijn de oudsten op bezoek geweest in groep 3 bij meester Thijs. Dat was heel 
spannend voor ze en ik moest een traantje wegpinken, toen ik ze met  Thijs weg zag gaan….. 
Razend enthousiast kwamen ze na anderhalf uur weer bij me terug gelukkig.  
In de tussentijd was de “nieuwe klas” bijna volledig bij mij aan het spelen. We hebben 
kennisgemaakt met Anne, Haley, Emilie en met Lewis. Zij komen begin volgend schooljaar ons 
clubje versterken. Welkom allevier!!  
Ook heeft de klas kennisgemaakt met juf Didwi. Zij is vanaf september op de donderdag en 
vrijdag in 1c. Succes Didwi! We vinden je nu al lief!! 
Volgende week vrijdag zullen  alle negen oudsten het raam uitvliegen  om 10.45 nét voor de 
koffieochtend.  
Op dinsdag kijken we met alle onderbouwkinderen naar de musical van groep acht en 
woensdagavond is de afscheidsviering in de kerk.  
Ook namens mij nog bedankt, ouders, voor alle schoonmaakklussen!!  
Vrijdag, de 21e, ben ik vanaf 10.45 ook op school om groep 2 een zetje te geven (het raam uit!) 
en jullie allemaal een fijne zomer toe te wensen! Tot maandag!  
Ps. Veel plezier in de speeltuin zondag! (Ik kom héél misschien…!, groetjes, Corrie) 
 
Groep 3 
Nu gaat het echt snel. Heel veel laatste keertjes. Best heel jammer. Toch ook alvast snuffelen 
aan iets nieuws, dinsdag zijn de kinderen op bezoek geweest in groep 4! Wat kwamen ze 
enthousiast terug! Ze hebben er nu al zin in! 
Maandag vieren juf Marthe en ik onze verjaardag, de kinderen hoeven geen 10 uurtje mee te 
nemen wel gewoon lunch. De kinderen hebben maandag voor de laatste keer gym, ik geef de 
gymkleren dan mee naar huis. Donderdag gaan alle schriftjes enz mee naar huis, graag een 
grote tas mee!!! 
Dinsdagochtend gaan we naar musical van groep 8 kijken. Woensdagavond is de kerkviering, 
deze start om 18.30 uur in de kerk aan het Valkenburgerplein. 
Vrijdag is het koffieochtend, vanaf 11 uur op het schoolplein. 
Dit was het voor nu, fijn weekend! 
 
 
 



Groep 4  
Deze week was  de laatste keer zwemmen voor de kinderen. Het was echt een feest, golven, en 
alleen maar spelen. Een goede afsluiting van dit jaar. Volgende week maandag de laatste keer 
gym. De kinderen nemen dan hun kleding en  schoenen mee naar huis nemen voor een lekkere 
wasbeurt. Ook is het handig om dan de schoenen te controleren of de maat nog goed is. 
Maandag: juffendag, een hele dag feest, we hebben er zin in. De kinderen hoeven die dag geen 
10 uurtje mee te nemen. 
Dinsdagmorgen gaan we  naar de musical van groep 8 kijken.  Woensdagavond is de 
kerkviering, deze start om half 7. 
Vrijdag om 11 uur de bekende koffieochtend voor alle groepen op het schoolplein. 
Veel schriftjes zijn deze week uitgemaakt: schrijven, rekenen, spelling. Graag donderdag een 
grote tas mee,  dan gaan de meeste schriften al naar huis. 
We herhalen de tafels, de apen/ballen regel, we oefenen met werkwoord, zelfstandig 
naamwoord en lidwoord als voorbereiding op de nieuwe methode spelling van Staal waar de 
kinderen in groep 5 mee zullen starten. 
En niet te vergeten: Benjamin heeft zijn spreekbeurt gehouden over “de dokter” met een 
mooie quiz aan het eind. Mama Esther was mee, zo konden de kinderen haar ook nog vragen 
stellen. Het was heel interessant, goed gedaan hoor! 
 
Groep 5 
Afgelopen dinsdag was de laatste zwemles, dus feest! Lekker in het bubbelbad, van de glijbaan, 
spelen in de golven en dat alles met een gezellig muziekje erbij. Iris was deze dag ook voor het 
eerst in de klas en heeft ook meegezwommen.  We zijn deze week druk bezig geweest met de 
laatste lessen van mediawijsheid. We hebben het gehad over het plaatsen van positieve 
berichten en hebben gekeken naar de positieve en negatieve gevoelens die het plaatsen van 
een bericht op kan roepen. Ook hebben we kritisch gekeken naar de bronnen die je kunt 
raadplegen voor het zoeken naar informatie. We hebben ook volop in het werkboekje 
woordsoorten en zinsdelen gewerkt, naast de persoonsvorm weten de leerlingen nu ook hoe je 
het onderwerp van een zin kunt vinden. Met rekenen zijn we gestart met het laatste blok, 
rekensommen als 30x30 en afgeleide sommen als 29x30 en 31x30 zijn aan bod gekomen. De 
leerlingen komen met de natuurlessen steeds meer te weten over Wu Wen en Xing Ya. 
Vrijdagmiddag hebben we zelfs een panda geknutseld! Volgende week de laatste week alweer. 
Zoals al eerder gemeld ben ik dinsdag en woensdag afwezig. Jorien en Thijs vervangen. 
Maandag is de laatste gymles, waarna de tassen mee naar huis gaan. Dinsdag kijken de 
leerlingen naar de musical van groep 8 en woensdag is de afscheidsviering in de kerk.  Graag 
voor donderdag een grote tas meegeven voor al het werk. Een heel fijn weekend! 
 
Groep 6 
Deze afgelopen week nog voldoende werk afgerond. Een laatste spreekbeurt, een rekentoets 
(met moeilijke kommagetallen) maar ook al “gecomputerd” met de nieuwe spellingmethode 
van volgend jaar.  We oefenen de liedjes voor de kerk, groep 6 is het koor. U ontvangt daarover 
nog een  mail van ons.   
De gymkleding gaat donderdag mee naar huis,  wilt u even in de gaten houden dat alles op 
donderdag van de kapstokken is? 
Volgende week een laatste werkweek met nog drie maal een verjaardag, afscheid nemen, een 
musical van groep 8….. we kijken er naar uit! 



 
 
Groep 7 
Er is door groep 7 nog hard in groepjes gewerkt. Veel vakken zijn inmiddels afgerond. Ook 
wordt er nog flink geknutseld aan de achtbanen. 
Langzaam maar zeker gaan we richting het afscheid nemen van groep 7 en op naar groep 8! de 
kerkviering wordt geoefend en we kijken uit naar de afscheidsmusical van groep 8. 
Op vrijdag zijn de rapporten met de kinderen mee naar huis gegaan. 
Wilt u er aan denken een grote tas mee te geven op donderdag? Op deze dag gaan er veel 
spullen mee naar huis, waaronder ook de gymkleding. 
Tot volgende week vrijdag op de koffieochtend, fijn weekend! 
 
Groep 8 
 
We zijn er klaar voor, tot woensdag! 


