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Beste ouders, verzorgers, 
 

Nog een paar weekjes te gaan en dan is het zomervakantie! De afgelopen weken is 

er veel duidelijk geworden rondom de organisatie van komend schooljaar. Ik zal u 

hieronder daarover inlichten. 

Binnen ons team vinden er een aantal veranderingen plaats. 

Juf Sonja en juf Ilse gaan ons verlaten. Juf Sonja gaat de 

uitdaging met grotere groepen graag aan en mag op de 

Hofmaat school aan de slag! En juf Ilse wilde erg graag op 1 

school 4 dagen werken, nu was dat telkens heen en weer 

pendelen tussen Haarlo en Noordijk. Ook juf Ilse gaat naar 

de Hofmaat school.  

We zullen ze enorm missen, want dat we een fijn team 

samen waren, is duidelijk! Natuurlijk wensen we ze ontzettend 

veel werkplezier op de nieuwe werkplek!  

 

Op vrijdag 9 juli zijn de kinderen om 12 uur vrij en start de zomervakantie. Mocht u 

de juffen nog even de hand willen schudden (nou ja, een elleboogje willen geven 

     ) dan kan dat, als de kinderen uit zijn.  

Dit alles betekent ook…nieuwe kansen voor nieuwe 

leerkrachten! We verwelkomen Petra ter Huurne 

binnen ons team. Een bevlogen en sportieve juf uit 

Haaksbergen.  

Ze zal zich in de nieuwe Nieuwsbrief voorstellen aan 

u. Ze gaat 3 dagen werken als leerkracht voor groep 

7-8. We zijn erg blij met Petra; ze past enorm goed bij 

ons team en deelt onze groene en beweeg visie! 

De kinderen zullen haar op 8 juli al ontmoeten, dan is 

de ‘doordraaimiddag’, dus dan gaan de kinderen 

een middagje meedraaien met de groep van 

komend schooljaar. 



Dan kunnen we aangeven dat de organisatie er zo uit gaat zien , komend 

schooljaar: 

Groep 1,2,3 : Juf Leslie (4 dgn) en juf Karleen (1 dg) 

Groep 5,6 : Meester Jesse (5 dgn) 

Groep 7,8 :Juf Petra (3 dgn) en juf Elona (2 dgn) 

 

Vooral voor groep 7-8 ouders: laatste week dit schooljaar. 

De laatste schooldag voor groep 8 leerlingen is woensdag 7 juli. Dinsdag 6 juli zullen 

ze worden uitgekruid. Het is ontzettend leuk om dit met alle ouders van de leerlingen 

te doen! Alle kinderen en wij staan in rijen, uw kind wordt uitgekruid door de 

leerkracht en dan is daar de eigen ouder om ‘op te vangen’. Het einde van een 

schooltijdperk!  

Op die dag, in de ochtend, is ook het Tormijntheater. Kinderen van groep 1 tm 6 

geven een showtje weg voor de schoolverlaters. Ook worden er die dag spelletjes 

voor alle kinderen verzorgd door groep 7/8. Een fijne traditie op onze school.  

Woensdag avond 7 juli zal de musical 

worden opgevoerd in het Haarhoes. 

Alle ouders/verzorgers van groep 7-

8 leerlingen worden hiervoor 

uitgenodigd. 

Een tipje van de sluier mag ik hier 

geven: de naam!! 

 

 

 

Alles op een rijtje 

10 minutengesprekken 

28 juni-2 juli 

Groep 1-7 

Groep 8 heeft reeds het 

afrondende 20 minuten 

gesprek al gehad. 

Eigen leerkracht geeft tzt 

info. 

29 juni 

Meester -juffendag 

(gezamenlijke feestdag ipv 

alle verjaardagen van de 

leerkrachten apart te vieren) 

Voor alle groepen 

Thema is EK voetbal 

In en rondom school 

30 juni 

Laatste dag juf Lisa, stagiaire 

Groep 7-8 en team Groep 7-8 

6 juli 

Tormijntheater, spelletjes en 

uitkruien laatste schooldag 

groep 8 leerlingen. 

Voor alle leerlingen en het 

uitkruien ook voor alle 

ouders. 14.00 uur. 

In en rondom school 



7 juli 

Eindmusical 

Tijden, info volgt tzt. 

Voor alle kinderen overdag 

en ouders/verzorgers groep 

7-8 leerlingen ’s avonds. 

In t Haarhoes/gymzaal 

9 juli  

Laatste schooldag 

vanaf 12 uur VRIJ! 

Zomervakantie! 

 

Afscheid  

juf Ilse en juf Sonja 
 

Alle leerlingen, behalve 

groep 8. Zij zijn vanaf 7 juli, 

(eindavond) vrij. 

 

 

Voor iedereen die de 

dames een elleboogje wil 

geven       

 

 

 

 

 

In school, lokaal midden en 

lokaal 7-8. 

 

Op naar het nieuwe schooljaar 2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 


