NIEUWSBRIEF JULI 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),
De laatste schoolweek is een week waarin jaarlijks
de schoonmaak avond gepland staat en de musical
en afscheidsavond van groep 8. Wij willen alle
ouders die hebben geholpen met het schoonmaken
van de materialen in de school bedanken. Er was
een hoge opkomst en dat waarderen we erg.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
JUF AALTJE 40 JAAR
WERKZAAM OP DE
RIETLANDEN
JAARVERGADERING

Op woensdag ochtend is de musical voor de
leerlingen van groep 3 tot en met 6 opgevoerd. Ook
waren er veel oud- leerlingen die naar de musical
kwamen kijken. Op woensdagavond hebben de
leerlingen de musical opgevoerd voor ouders,
grootouders en andere familieleden. De leerlingen
hebben de rozen gesponsord gekregen van Deen,
de groepsfoto van de OC en de bijbels van de
Steunvereniging. Wij willen alle bovengenoemde
erg bedanken hiervoor.
Vandaag hebben we de laatste schooldag
afgesloten met allerlei spelletjes in de gymzaal, de
gemeenschapsruimte en het bovenbouwplein.
Het was een gezellige ochtend waarbij de
leerlingen van groep 8 bij de spelonderdelen
stonden, de leerlingen van groep 6 en 7 de
groepjes begeleidden en waar de leerlingen van
groep 1 tot en met 5 goed samen werkten bij de
spelletjes. Tussendoor was er limonade en een
koekje, wat werd verzorgd door Deen.

Wij willen iedereen een hele fijne zomervakantie
wensen en zien alle leerlingen van groep 1 tot
en met 7 graag weer op maandag 26 augustus
op school. De leerlingen van groep 8 willen we
veel succes wensen op jullie nieuwe school. We
horen graag in het nieuwe schooljaar hoe het
met jullie gaat.
Met vriendelijke groet,
Namens het gehele team
Jasmijn Karsten
Directeur

TOELICHTING
JAARKALENDER
KAMP GROEP 7/8
SCHOOLFOTOGRAAF
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AFSCHEID
MEESTER EDWIN
DATA:
LAATSTE SCHOOLDAG
12 JUNI
VANAF 12.30
ZOMERVAKANTIE

JUF AALTJE 40 JAAR JUF OP DE RIETLANDEN
Op 19 juli 2019 werkt juf Aaltje 40 jaar in het
onderwijs en dat wilden we natuurlijk graag
met haar vieren. Op dinsdag 2 juli hebben
we voor juf Aaltje gezongen en hebben we
haar verrast met een cadeau. Het was
heerlijk weer dus alle leerlingen zaten buiten
op de patio.We hebben haar een grote
theepot gegeven met twee glazen die Jenny
mooi gegraveerd had.
Jenny, nogmaals dank je wel hiervoor!
Alle leerlingen van de school hadden een theezakje versierd, want juf Aaltje
kreeg er natuurlijk ook een theedoos bij. Juf Aaltje trakteerde alle leerlingen
en leerkrachten op een heerlijk ijsje die ze buiten in het zonnetje hebben
kunnen opeten.
SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 4 september komt de schoolfotograaf langs om van alle
leerlingen een pasfoto te maken en een groepsfoto. Op deze dag zal er geen
gymles zijn van de vakleerkracht. Verdere informatie vanuit de OC volgt in de
eerste schoolweek.
KAMP GROEP 7/8 NAAR HET BOSHUIS

Op 28,29 en 30 augustus gaan de leerlingen van groep 7/8 op kamp naar Het
Boshuis in Driebergen. De begeleiders die mee gaan op het kamp zijn: Juf
Aaltje, Juf Sabrina, Meester Walter en juf Daphne (stagiaire). Waarschijnlijk
komt ook meester Lorenzo de leerlingen op vrijdag begeleiden met een sport
en spel circuit. Juf Jasmijn brengt op woensdag middag een bezoek bij de
leerlingen.
Doordat meester Walter deze dagen mee gaat op kamp is de verdeling in
groep 5 en 6 in de eerste week als volgt:
Groep 5
Groep 6

Meester Walter (ma-di) en Juf Ellen (woe-do-vrij)
Juf Lysanne (ma t/m vrij)

MUSICAL 7/8 EN AFSCHEIDSAVOND GROEP 8
Dit jaar hebben de leerlingen van groep 7 en 8 de eindmusical: Herrie op
het eiland, gespeeld. De leerlingen van groep 8 hadden allemaal een rol en
groep 7 zorgden voor het koor. Julius en Koen (groep 7) hadden ook een
rol in de musical en lieten zien dat we ook voor volgend schooljaar kunnen
rekenen op veel acteer talent. De leerlingen van groep 8 hebben er met
elkaar voor gezorgd dat er een hele leuke en grappige musical is neergezet
waar zowel de ouders als de leerlingen en leerkrachten van hebben
genoten!!
Bij de afscheidsavond kwamen alle highlights van groep 8 voorbij: Het
kamp naar Texel, de groep 8 dag naar Schiphol, het bezoeken van de VO
scholen, Juf Aaltje en juf Sabrina hadden voor alle leerlingen natuurlijk ook
een persoonlijk woordje. De avond werd in de klas afgesloten met een
disco. Toen het einde naderde kwam ook bij de leerlingen het besef dat ze
elkaar en de juffen zullen gaan missen. Natuurlijk blijven ze van harte
welkom om in het nieuwe schooljaar nog eens langs te komen.

AFSCHEIDSDAG GROEP 8
In juni heeft de afscheidsdag plaatsgevonden
van groep 8. Juf Aaltje en Juf Sabrina zijn
met de leerlingen naar Schiphol geweest
waar ze een tour behind the scenes hebben
gekregen. Het was een geslaagde dag!
Na afloop hebben de leerlingen op school
pannenkoeken gegeten en een ijsje. Wij
willen de ouders die de pannenkoeken
hebben verzorgd erg bedanken voor hun
aangeboden hulp! Ook willen we Olaf (vader
Muus) bedanken voor de organisatie bij
Schiphol.

VERKEERSEXAMEN GROEP 7
Op donderdag 6 juni hebben de
leerlingen van groep 7 het
praktische verkeersexamen
afgelegd in Monnickendam.
Alle leerlingen zijn in één keer
geslaagd. Gefeliciteerd!

AFSCHEID MEESTER EDWIN
Vandaag hebben de leerlingen afscheid genomen van meester Edwin.
Edwin gaat na de zomervakantie werken op een school dichterbij huis
(Heemstede). Wij willen hem veel succes wensen op zijn nieuwe school en wie
weet zien we hem nog een keer als hij Marken komt bezoeken.

JAARVERGADERING SEPTEMBER

Op maandag 16 september 2019 staat de jaarvergadering gepland. Op deze
avond presenteren de OC, MZR, Steunvereniging, Overblijf en De Rietlanden
wat er het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.
De vergadering start om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30.

JAARKALENDER
In de bijlage van het Social School
bericht treft u ook de jaarplanner aan
voor het schooljaar 2019-2020 aan.
In deze planning zijn onder andere
de volgende data opgenomen voor:
Sinterklaas, Kerstdiner, schoolreis,
schoolfotograaf, Koningsspelen,
start- en rapportgesprekken.

In de eerste week van het nieuwe schooljaar staat de jaarkalender ook in de
agenda van Social Schools. Alle activiteiten die later nog worden toegevoegd
kunt u dan ook terugvinden in deze actuele agenda.
Wij willen iedereen een hele fijne vakantie wensen!

