
                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

 

Weekbrief 29 

13 juli t/m 19 juli 
 

 

 

Nieuws vanuit het onderwijs 
  

 

 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
  

 

Na onze oproep in de nieuwsbrief hebben twee ouders zich gemeld om aan te 

sluiten bij het ouderraadteam. We hebben hen uitgenodigd om bij de eerstvolgende 

vergadering (september) aanwezig te zijn om verder kennis te maken.  

------------------------------------------------------------------ 

De komende week lopen de temperaturen weer op en kunnen we weer gaan 

genieten van de zon. En daar hoort natuurlijk een ijsje bij! Omdat het schoolfeest niet 

door kon gaan, gaan alle klassen aankomende week een ijsje eten bij Wagenaar! 

Juf Femke en Dennis Wesselman, bedankt voor de organisatie. En voor alle kinderen, 

geniet ervan! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen over bovenstaande? Stuur gerust een e-mail naar ordekiem@ssba.net. Fijne 

zomervakantie gewenst namens de ouderraad! 

 

 

mailto:ordekiem@ssba.net
mailto:ordekiem@ssba.net


                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

Groepsinformatie 

 
Opvang 0-2 jaar 

Algemene informatie: 

 

Na een paar roerige maanden is bijna de zomervakantie aangebroken. 

Wat is het raar geweest om eerst zolang thuis te zijn geweest en alleen bij papa 

en/of mama te zijn geweest.  

Daarna weer wennen aan de juffies en zo lang zonder papa en/of mama zijn.  

We zijn nu weer een tijdje verder en gelukkig voelen de kindjes zich weer thuis! 

Alle juffen van de 0-2 groepen willen jullie een hele fijne zomervakantie wensen met 

hopelijk mooi weer! 

 

 

 

Opvang 2-4 jaar 

Algemene informatie: 

 

2-4 groepen; de Bevers, Otters, Guppies en Karpers 

 

Deze week mogen alle kinderen van de groep een dierentuinknuffeldier meenemen 

naar de groep, welke neem jij mee? Het nijlpaard staat deze week centraal. Het 

nijlpaard maakt er een potje van als hij naar de wc moet. Dat gaan we zingen in het 

lied: “Pas op daar komt een sproeipoeper…” Wij kunnen kijken of wij wel netjes in het 

potje kunnen poepen met een variant  van het spelletje: “spijkerpoepen.” In het 

boek: “Potje”, word er gezocht naar de allerliefste billetjes. Zou 1 van ons de 

allerliefste billetjes hebben? 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

 

 

BSO 

Algemene informatie: 

 

 

 

 

 

Groep 1/2 

Algemene informatie: 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: juf Marisca in groep 1/2  a 

Donderdag: Fruitdag 

                      Groep 1/2C - Vandaag nemen we afscheid van juf Annelies 

                      Groep 1 D- Vandaag een afscheidsfeestje voor  juf Jacobien. 

Vrijdag: juf Jacobien is voor het laatst in groep 1D 

             Groep 1/2C – Vandaag staat juf Karin voor de groep. 

 De laatste schooldag. Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie toe! 

 

 

Groep 2-3 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Gym groep 2 

Omdat het schoolfeest niet door kon gaan en we toch iets leuks wilden doen, 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

mogen we vandaag met de klas een ijsje halen bij Wagenaar. 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Fruitdag 

Vrijdag: 

Vandaag gaan groep 2 en groep 3 samen gymmen. 

Vandaag start de zomervakantie! We hebben school tot 12.00 uur en lunchen thuis. 

Je mag vandaag speelgoed/spelletjes meenemen. 

Fijne vakantie allemaal! 

 

Groep 3 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: wennen in groep 4 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

Vandaag start de zomervakantie! We hebben school tot 12.00 uur en lunchen thuis. 

Je mag vandaag speelgoed/spelletjes meenemen. 

Fijne vakantie allemaal! 

 

Groep 4 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

16 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: wenmoment 

Woensdag: laatste dag juf Christel 

Donderdag: ijsje eten bij Wagenaar 

Vrijdag: laatste dag juf Nanda en Linda en de laatste schooldag en dan zijn we om 

1200 uit. 

Groep 4-5 

Algemene informatie: 

 

 

Voor in de agenda: 

16 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in 

de ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag:  

Dinsdag: koekjes bakken en wenmoment 

Woensdag: ijsje eten bij Wagenaar  

Donderdag: laatste dag juf leonie 

Vrijdag: laatste schooldag om 1200 uit en kinderen mogen in ‘gekke’ kleren 

komen. 

 
 

Groep 5 

 

Algemene informatie:  

De laatste week is dan toch aangebroken. Ik wil jullie allemaal (ouders en kinderen) 

bedanken voor dit fijne schooljaar. Willen jullie een extra tas meegeven aan de 

kinderen voor al hun spullen ? 

We missen nog een paar taalboeken. Willen jullie thuis kijken of er nog een boek ligt? 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: Deze week ronden we het schooljaar af en ruimen we de klas op. 



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Dinsdag: Vanmiddag is er een wenmoment bij juf Dorien 

Woensdag: Vandaag zwaaien we groep 8 uit 

Donderdag: Vandaag gaan we omdat het schoolfeest niet doorgaat lekker een ijsje 

eten bij Wagenaar 

Vrijdag: De laatste dag van dit schooljaar. De kinderen hebben een halve dag en 

lunchen thuis. Je mag speelgoed meenemen. Fijne vakantie allemaal!! 

 

Groep 6 

Algemene informatie: 

 

Halen vrijdag 17 juli 

Vrijdag is het de laatste schooldag van het jaar. We hebben deze dag alleen in de 

ochtend school.  De kinderen lunchen op deze dag thuis. 

De shifts voor het ophalen zijn deze dag als volgt: 

11.45u: achternamen A t/m I 

12.00u: achternamen J t/m Q 

12.15u: achternamen R t/m Z 

 

 

Voor in de agenda: 

- 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

-Deze week ronden we het schooljaar af en ruimen we de klas op.  

Dinsdag:  

-Vanmiddag is het wenmoment in groep 7 bij juf Pauline en juf Lizan. 

Woensdag: 

-Vandaag zwaaien we groep 8 uit. 

Donderdag: 

-Omdat het schoolfeest niet door kon gaan en we toch iets leuks wilden doen, 

mogen we vandaag met de klas een ijsje halen bij Wagenaar. 

Vrijdag: 

-Vandaag zijn de kinderen om 12.00 uur uit, ze lunchen thuis. 

-Bedankt voor het afgelopen schooljaar. Het zit erop. Fijne zomervakantie allemaal! 

-Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Groep 7 

Algemene informatie: 

 

Voor in de agenda: 

16 jul    Wenmoment komend schooljaar 

17 jul    Laatste schooldag, school tot 12.00 uur 

18 jul    Zomervakantie t/m 28 augustus 

 

Klassendienst 

Ras en Sterre 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

- Vandaag hebben we pleinsport. 

Dinsdag:  



                                                                      

                                                                          
                                                                                             

      
 

 
 

Woensdag:  

- Vandaag hebben we pleinsport 

- Neem vandaag een grote plastic tas mee! 

- Helaas kan het schoolfeest niet doorgaan dit jaar, maar vandaag hebben we   

toch een klein feestje. We gaan ijs eten bij Wagenaar. 

- Vandaag zwaaien we groep 8 uit. 

Donderdag: 

- Vandaag hebben we een wenmoment in groep 8 bij juf Milene.  

Vrijdag: 

- Vandaag start de zomervakantie! We hebben school tot 12.00 en lunchen thuis. 

- Je mag vandaag speelgoed meenemen. 

- Fijne vakantie allemaal! 

 

 

Groep 8 

Algemene informatie: 

 

 

Weekoverzicht: 

Maandag: 

Dinsdag: 

Woensdag: 

Donderdag: 

Vrijdag: 

 

 


