
 

Wist u dat….. 

 er gisterochtend vele bussen met kinderen 
vertrokken zijn naar Speelboerderij Hullie 
(groepen 1-2) en Toverland (groepen 3-8)? 

 wij een prachtige zonnige dag hiervoor 
uitgekozen hadden? 

 de kinderen, begeleiders en leerkrachten enorm 
hebben genoten? 

 de ouders van de ouderraad in samenwerking 
met enkele leerkrachten deze schoolreisjes goed 
hebben voorbereid? 

 wij hen, en de ouders die een groepje kinderen 
begeleid hebben, hiervoor hartelijk bedanken? 

 de groepen 8 druk bezig zijn met de repetities 
van hun musicals? 

 er veel gezongen, geacteerd, gelachen en 
gedanst wordt in de aula en op andere plekken? 

 wij heel nieuwsgierig worden naar het 
eindresultaat? 

 vanavond de kinderen van deze groepen 8 en 
vele leraren samen zullen swingen op de 
discomuziek in onze aula? 

 wij op woensdagavond 15 juli afscheid nemen 
van deze toppers? 

 de actie Bag2School deze keer € 402,00 heeft 
opgebracht? 

 wij hier wederom erg blij mee zijn en u allen 
willen bedanken voor het vullen van de zakken? 

 wij in het najaar opnieuw de kledingzakken zullen 
gaan verzamelen? 

 het doel van deze acties, het verder inrichten van 
het schoolplein, nog niet zichtbaar is, maar na de 
zomervakantie duidelijk zal worden waar het geld 
naar toe gaat? 

 achter de schermen druk overlegd wordt met de 
gemeente  hoe we een en ander kunnen 
verbeteren? 

 donderdag 18 juni een bijeenkomst heeft plaats 
gevonden op De Grote Lier in samenwerking met 
het Kandinsky College over Social Media?                   

 dit een zeer geslaagde informatieavond was, 
waarbij ervaringen van ouders uitgewisseld 
werden, tips werden gegeven aan elkaar en veel 
werd gelachen tijdens het educatieve en 
interactieve  toneelspel van ‘Helder Theater’ over 
de Social Media? 

 wij de volgende keer weer nieuwe wist-u-datjes 
voor u hebben? 

 
Brunch 
 
Destion en de aannemer Janssen de Jong hebben de 
omwonenden en  de school een brunch aangeboden als 
dank voor de overlast gedurende de bouw van de school 
en de woningen. Tevens werd een kunstwerk aan de 
buurt aangeboden: ‘De Windvogels’ gemaakt door Gonda 
van der Zwaan uit Plasmolen.  
Tijdens de officiële afsluiting van het bouwproces lichtte 
Gonda van der Zwaan het kunstwerk toe: Op de muur van 
de school staan de vogels nog strak in het gelid. Zoals de 
kinderen op school ook nog gebonden zijn aan structuur 
en regels. Na schooltijd slaan de kinderen hun vleugels uit 
en vliegen uit naar alle windstreken. Buiten het schoolhek 
staan de Windvogels daarom hoog in de lucht en hebben 
ze vliegende vleugels gekregen en wijzen ze met 
hun snavels alle kanten op. 
Saartje, Isa en Merel hebben aan de wethouder 
Karin Peters heel goed verteld wat zij van de 
nieuwe school vinden. Wij zijn trots op jullie! 
 

Beste jongens en meisjes, 
Het is al bijna zomervakantie, het schooljaar is voorbij 
gevlogen. Samen hebben we allerlei superleuke 
activiteiten gedaan, DANKJEWEL daarvoor! 
Terwijl jullie lekker vakantie vieren zal ik aan de slag gaan 
met een nieuw Sjorsboekje vol leuke activiteiten. 
In oktober zal een van mijn vrienden van stichting 
Doejemee het nieuwe Sjorsboekje op school uit komen 
delen. Houd de nieuwsbrief van je school goed in de 
gaten, want wanneer ik iets te vertellen heb zal ik het daar 
in vermelden! 
Fijne vakantie! 

Groetjes, 

Sjors  
 
 
Belangrijke data 
 
29 juni rapport 
07 juli studiemiddag alle leerlingen ’s-middags vrijdag 
07 juli 10-minutengesprekken  
13 juli kennismakingsmiddag 
15-07 afscheid groep 8 
20-07 t/m 28-08 zomervakantie 

26 juni 2015 


