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Wij vinden het heel fijn dat wij u kunnen laten weten dat wij de vacature 

ruimte voor volgend schooljaar hebben ingevuld. 

Juf Sandra Harmeling zal naast juf Yvonne Schreuder te vinden zijn in 

groep 1/2a. In een latere nieuwsbrief zal zij zichzelf aan u voorstellen. 

Martin van Herwijnen zal ook volgend schooljaar de vervanging van 

Angelique de Bekker in groep 3 voor zijn rekening nemen.  

 

 
In de bijlage vindt u een brief waarin de medewerkers van de BSO zich 

aan u voorstellen. Daarnaast nodigt Carmen alle leerlingen van de Start 

uit om tot aan de zomervakantie kosteloos deel te nemen aan de 

dansles. De dansles is om de week op woensdag. Op 9 juni vindt de 

eerstvolgende dansles plaats. Zij vragen aan de deelnemende kinderen 

om dan aanwezig te zijn om 13.50 uur. Om 14.45 uur kunnen de ouders 

hun kind dan weer ophalen. Ouders kunnen hun kind aanmelden via 

WhatsApp 06-21655088 (uiterlijk op de woensdag om 09.00 uur). 

 

 
Inmiddels hebben zich 2 kandidaten gemeld bij de MR. Een ouder voor 

de Start en een ouder voor de Touwladder. Hier zijn wij ontzettend blij 

mee! Wij zijn nog wel dringend op zoek naar 1 ouder van de Touwladder 

die met ingang van volgend schooljaar de gelederen komt versterken. 

Aarzel niet en neem contact op met juf Anja of juf Sandra (groep 4). 

In de bijlage vindt u tevens een oproep van de GMR. 

 

 
Volgende week staat de volgende gedragsverwachting centraal:  

“Ik geef antwoord als iemand iets aan mij vraagt”. 

 

Natuurlijk kunt u ook thuis weer aandacht besteden aan deze 

gedragsverwachting. U herkent vast de volgende situatie wel: Uw kind is 

aan het spelen en een broer/zus/vriendje vraagt uw kind iets. U merkt 

aan de non-verbale signalen dat uw kind de vraag wel gehoord heeft 

maar geen antwoord geeft.  

Spreek uw kind hierop gerust aan. Het is niet beleefd om niet te 

reageren. Ook als uw kind bijvoorbeeld niet wil samenspelen, is het van 

belang dat hij/zij dit verwoord zodat de ander weet waar hij aan toe is. 

 

 

 
 

 
 

 

18 juni: 

Studiedag vrij 

 

21 t/m 24 juni: 

Adviesgesprek groep 7 

 

22 juni: 

Doorschuifmiddag 

Kennismaken VO gr. 8 

 

1 + 2 juli: 

Kamp groep 8 ST 

 

12 juli: 

Schoolfotograaf ST 
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