Vakantie
Zomervakantie: 11 juli t/m 19 augustus
2022

NIEUWSBRIEF 1-07-2022
Bijna is het zomervakantie en dit is de laatste nieuwbrief van dit
schooljaar en van mijn hand. Vanmorgen hebben we voor de
laatste keer “Op de koffie bij de directie” gehad en hierbij
Nelleke Kerkhoven (terecht) in het zonnetje gezet.

Studiedagen (alle leerlingen vrij)
7 en 8 juli 2022
V

Activiteiten voor ouders:
Ontmoetingsochtend
Elke vrijdag is er ontmoetingsochtend in
de hal. De koffie/thee staat klaar vanaf
8.20 uur. U komt toch ook!!
Nieuwe oudercontact persoon
Hafida Amajoud
Aanwezig op donderdagmiddag en
vrijdagmorgen.

Schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werker is
bereikbaar op nummer:
0643842954

Na de zomervakantie start Hafida Amajoud als nieuwe oudercoördinator en zij is op donderdagmiddag en vrijdagochtend
aanwezig in de school. Vanmorgen was ze er al even om kennis
te maken.
Het is moeilijk om afscheid te nemen van de school en u als
ouders maar we hebben er alle vertrouwen in dat het goed zal
gaan. Wij hoorden maandag in de weekopening de belangrijke
boodschap dat God altijd met ons mee zal gaan. Dat vertelde
meester Huisman die ook met pensioen gaat. Hij vertelde het
op zijn eigen manier met het verhaal dat langzaam in beeld
kwam, deze speciale weekopeningen gaan we zeker missen. Het
verhaal was gebaseerd op de tekst uit Jesaja 41:10

Een belangrijke boodschap voor de vertrekkende
personeelsleden maar zeker voor alle kinderen die van school
gaan.

Personeel
Wij nemen afscheid van
•
•
•
•
•
•

Juf Dieke Heijboer die na de zomer met haar man naar Ecuador
vertrekt.
Juf Alberdine Anneveld, zij is verhuisd naar de Veluwe
Juf Luisanne Lopez, zij werkt voor ons via het uitzendbureau en
start na de vakantie op een andere school
Meester Huisman hij gaat na de vakantie met pensioen
Juf Kerkhoven gaat met pensioen en
Juf Lineke de Jong gaat na de vakantie naar een andere school

Afsluiting schooljaar
Met elkaar sluiten we het schooljaar af op het schoolplein, alle
kinderen komen zingen. U bent welkom om 11:30 uur
Afscheid groep 8
Dinsdag is het officiële afscheid van de leerlingen van groep 8, we
wensen hen allemaal een heel mooie toekomst toe en een goede
tijd op de nieuwe school. We gaan jullie drukke, gezellige
aanwezigheid heel erg missen, kom vooral nog eens vertellen hoe
het gaat!!!! We zijn er trots op m te kunnen vertellen dat al deze
leerlingen uitstromen op het niveau dat bij hen past en dat
verwacht werd.

Beste ouders,
Deze week was de week van afscheid nemen van de Beatrixschool.
Dinsdag het afscheid met de kinderen en vandaag de laatste
koffieochtend met de ouders. Het waren geweldige jaren op de
Beatrixschool en deze tijd zal ik dan ook nooit vergeten. Ik dank
jullie voor het vertrouwen dat jullie in mijn hadden. Wens jullie en
de kinderen het aller beste toe en vooral Gods nabijheid.
Tot ziens Nelleke Kerkhoven

