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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Zomervakantie
En dan zit er alweer een jaar op! Zoals afgelopen week al aangegeven een turbulent jaar. Gelukkig
hebben we de afgelopen week toch nog de musical met groep 8 in het OLT kunnen spelen met als
publiek de ouders en broertjes en zusjes. Wat was dit fijn zeg! En wat hebben de kinderen het
geweldig gedaan.
Daarnaast vandaag de laatste schooldag met een heerlijk ontbijt op school, springkussen, een
stormbaan , spelletjes en de brandweer met gezellige waterspelletjes.

We hopen natuurlijk dat we komend schooljaar weer veel meer van dit soort activiteiten kunnen en
mogen organiseren.

Groep 8 en andere schoolverlaters
We wensen alle kinderen van groep 8 en de andere schoolverlaters enorm veel plezier en succes toe
op hun nieuwe school! We gaan jullie missen.
Nieuwe leerlingen
Na de zomervakantie zullen we ook weer nieuwe kinderen verwelkomen. Bij de kleuters zijn er
alweer een paar kinderen 4 jaar geworden , maar ook in andere groepen komen er nieuwe kinderen
bij. Van harte welkom allemaal en we hopen dat jullie een hele fijne tijd bij ons op school gaan
krijgen.
5e ziekte
Helaas zijn er op de valreep nog twee leerlingen ziek geworden met de 5e ziekte. Dit is besmettelijk,
maar de besmettelijke periode is al voordat er vlekjes op het lichaam zichtbaar worden. Houdt uw
zoon/dochter daarom de komende tijd wel even extra in de gaten.
19 augustus
Op 19 augustus ontvangt u het eerste RSN van het nieuwe schooljaar. Hier vindt u dan veel
informatie over allerlei zaken betreffende het nieuwe jaar.
Bedankje
Namens het hele team willen we graag iedereen bedanken die op welke manier dan ook weer heeft
meegeholpen om er samen met ons een mooi jaar van te maken.
Met de MR hebben we weer veel samen kunnen overleggen over o.a. beleidszaken/schoolzaken in
dit Coronajaar. De OV heeft achter de schermen steeds hard gewerkt om alles goed draaiende te
houden en gelukkig mochten ze bij de laatste schooldag weer even echt ‘los”. De contactouders
hebben veel voor ons weten te regelen, waarvoor ook dit jaar weer onze hartelijke dank. Met name
ook even de contactouders van groep 8, voor wie dit het laatste jaar was. We waarderen enorm wat
jullie de afgelopen jaren voor onze school hebben gedaan! We hopen volgend jaar ook weer andere
zaken op te kunnen pakken zoals creacircuit, luizencontrole etc.

Maar dat is nog heel even afwachten op dit moment.
In ieder geval iedereen ontzettend bedankt voor het prettige contact van het afgelopen jaar.

Voor nu eerst een hele fijne zomervakantie gewenst en we zien elkaar graag allemaal weer in goede
gezondheid terug op maandag 23 augustus.
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NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 3 t/m groep 7
Malmberg stelt voor iedere jaargroep een zomerboek
beschikbaar, ‘Festival’ genaamd. Festival staat boordevol
leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal
actief, De wereld in getallen, Pluspunt, Lijn 3 en Karakter en nog
veel meer! De opdrachten zijn alvast een voorproefje voor het
volgende schooljaar. Klik hier om naar de site te gaan waar u de
zomerboeken kunt downloaden en printen.
Groep 8
Even een bericht vanuit groep 8. Wat hebben we het jaar op een fijne manier kunnen afsluiten.
De meeste leerlingen weten inmiddels bij wie ze volgend jaar in de klas komen op het voortgezet
onderwijs en ze hebben er zin in. Het was een jaar met ups en downs. Een mooie start van het jaar
met drempelonderzoeken die goed verliepen. Toen kwam de Lock down periode. Ook daar sloegen
we ons goed doorheen en vervolgens de CITO. Na deze periode kwam het spannende deel: een
“advies” voor het voortgezet onderwijs. Hier kwamen we samen ook heel goed uit en iedereen lijkt
volgend schooljaar goed op zijn plek te komen. Na de Route8 waren er nog een paar kleine upgrades
van de adviezen, maar over het algemeen was het beeld zoals we eerder gedacht hadden.
De periode daarna was voor wat betreft het schoolkamp jammer, want dat kon niet doorgaan. Wel
hadden we een activiteit in Veenhuizen wat gelukkig wel door kon gaan. Daarna volgde een
spannende periode vanwege de musical. Kon het doorgaan of niet. Eerst hebben we op een
donderdagmorgen zonder publiek gespeeld, maar werd het gefilmd. De kinderen hebben allemaal
ontzettend goed hun best gedaan en het resultaat was er naar. Ook de door ouders georganiseerde

afscheidsavond was een groot succes. Uiteindelijk kwam de “versoepeling” en mochten we toch nog
voor een beperkt aantal mensen (ouders en broertjes en zusjes) LIVE optreden. Ook dit verliep (bijna)
vlekkeloos, en wat zagen we de kinderen en hun ouders genieten.
Uiteindelijk zijn ze vandaag DOOR HET RAAM van school gegaan. Toch een fijne afsluiting van weer
een bijzonder jaar.
Ik wil alle ouders bedanken voor het meedenken en meehelpen dit schooljaar. Ik wens iedereen een
heel fijne vakantie en de kinderen veel succes op het voortgezet onderwijs.
Meester Geert
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