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Zomervakantiejarigen, 
juli
24 Dagmara Bukowska groep 7
24 Romaise Elbasri groep 5
25 Tonia Smit groep 4
31 Ivo van Vugt groep 1-2 C

15 juli 2016

Hallo allemaal,
Dit is de laatste weekbrief van dit schooljaar.
Ik wens jullie allemaal een hele fijne vakantie met 
veel zon en vrolijkheid. 
Groetjes Juf Els

Zomerontmoeting, 
Donderdag 21 juli is de zomerontmoeting. 
Om 14.55u bent u van harte welkom in de klas van uw kind.
Daarna start de zomerontmoeting 
en om 15.15u begint de vakantie!!!!

Nieuwe juffen, 
We krijgen volgend schooljaar 2 nieuwe juffen op school.
In groep 1-2C komt juf Sophie het zwangerschapsverlof van juf Majorie invullen. 
In groep 3 en 5 komt juf Frederieke op de vrije dagen van juf Sanne en meneer Willem. 
Ze gaat ook de taalondersteuning doen want juf Linda gaat op haar andere school meer uren 
werken en dus helaas bij ons weg. En ook juf Marieke heeft inmiddels afscheid genomen.
Wij wensen al deze juffen veel plezier met hun nieuwe klassen!

september
3 Junior Kleijburg groep 7 
3 Damian Monsieurs groep 4 
4 Kaylee Muishout groep 3 

augustus
1 Youness El Ghaze groep 5
4 Lina Nafia groep 8
6 Sandra Kantyka groep 1-2 B
8 Selma Tahiri groep 6
9 Mick Hoogendoorn groep 1-2 B
9 Nigel Piqué groep 3
10 Sehraz Mohmand groep 8
18 Wail Tahiri groep 4
19 Tariq Martina groep 6
26 Djuliano Remie groep 1-2 B
31 Wiktor Mrowiec groep 5

FIJNE VAKANTIE !!!

Jarig
De jarigen van deze 
twee weken zijn:
Groep 3
16 juli Nick Biefer 
Groep 1-2A
19 juli Yasmine Titrit Aghazzaf 
Groep 5
19 juli Alyssa Snelders 
Groep 4
20 juli Fodé Condeh
Van harte gefeliciteerd !



Verkeersexamen groep 7,
Dinsdag 12 juli was het zover: het praktisch verkeersexamen stond op het programma.
Net toen we wilden beginnen brak er een onweersbui los. 
Gelukkig waren we nog niet vertrokken en nadat we een half uurtje gewacht hadden gingen 
we van start
Gelukkig hadden we voor de posten de hulp van de moeder van Mateusz, Dani en Natalia en 
de opa en oma van Indy. Ook de vader van Fowziye hielp mee.
Juffrouw Sanne, de stagiaire van meneer Willem en meneer Willem zelf hielpen ook mee 
om het examen te kunnen laten slagen, want zij waren de posten die controleerden of 
iedereen zich aan de verkeersregels hield.
Iedereen die geholpen heeft hartelijk bedankt voor de hulp. 
groetjes meneer Peter


