Riemslootnieuws 912
11-07-2022
Jaargang 22
E-mail: directie.deriemsloot@comprix.nl
tel. nr. 0516 432090

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Afscheid groep 8
En dan zit het jaar er alweer bijna op! De tijd vliegt voorbij. Opnieuw verlaat een groep 8
onze school en gaat naar het VO toe. Voor een aantal ouders betekent dit ook echt de
laatste week dat hun kind op de basisschool zit en sluiten zij het tijdperk basisschool af.
Alle ouders die wij na de vakantie niet meer terug zullen zien willen wij ontzettend bedanken
voor het vertrouwen dat zij de afgelopen jaren in onze school hebben gehad en we hopen
dat jullie met een goed gevoel kunnen terugkijken op de basisschoolperiode.
Ook de kinderen die na de vakantie naar een andere school gaan door te verhuizen wensen
wij heel veel plezier en succes toe op de nieuwe school.
Afgelopen zaterdag heeft groep 8 nog een prachtige afsluiting gehad die georganiseerd werd
door de ouders van Eline. Hierbij hebben we ook alle kinderen nog even persoonlijk in het
zonnetje gezet en verder vooral genoten van een heerlijke BBQ en gezellig samen zijn met
elkaar.

Afscheid leerkrachten
Naast de leerlingen die vertrekken zijn er ook leerkrachten die de school verlaten.
Juf Inez heeft in juni al afscheid van het team genomen, nadat ze had besloten om uit het
onderwijs te gaan.
Deze week is ook de laatste week van juf Sharon Stoker. Zij zal na de vakantie gaan werken
in Noordwolde-Zuid. We wensen haar daar veel succes toe.

Juf Paula uit groep 7 zal na de vakantie starten in Beilen op een VO school. Zij zal daar Engels
gaan geven. Hier deed ze het afgelopen jaar ook al een studie voor, dus mooi dat ze haar
droom achter na gaat om als Engels docent verder te gaan. Veel succes toegewenst allebei.
We nemen deze week ook afscheid van onze stagiaires en wensen ook hun een mooie
toekomst toe binnen het onderwijs en veel succes met studeren de komende jaren.

Bedankjes
Aan het eind van het schooljaar willen we natuurlijk ook een aantal mensen extra bedanken.
Leida en Annie zijn al jaren onze vaste vrijwilligers die iedere week weer ons helpen op
school en hier zijn wij enorm blij mee! Het is heel fijn dat jullie er zijn!
Maar natuurlijk ook alle ouders die het afgelopen schooljaar weer hebben geholpen op
school willen we bedanken.
MR leden, OV leden, hulpouders en iedereen die op welke manier ook heeft geholpen...
namens het hele team enorm bedankt!

Winnende lotnummers
Tijdens de musical zijn er loten verkocht afgelopen donderdag.
Helaas moesten we i.v.m. de weersomstandigheden eerder stoppen.
Hierdoor hebben niet alle mensen hun loten kunnen verzilveren.
Hieronder ziet u de lotnummers die nog bij ons op school liggen.
Heeft u het juiste lotnummer, dan kunt u tegen inlevering van het lotnummer de prijs
ophalen bij juf Jeanette.
216
300
401
402
613
955

Laatste schooldag
Het einde van dit schooljaar komt haast alweer in zicht. De commissie is al druk bezig
geweest met het geven van een invulling aan deze laatste schooldag! Hieronder voor u op
een rijtje, wat we deze dag gaan doen.
Vrijdag 15 juli.
We starten met een ontbijt in de klas. We willen u en de kinderen vragen, een (schoenen-)
doos te versieren en hierin een ontbijt mee te geven aan uw zoon/dochter. Dit hoeft niet
heel ingewikkeld te zijn, gewoon met inpakpapier inpakken kan al een leuk effect geven. Alle
groepen zullen in hun eigen klas, met elkaar genieten van het zelf meegebrachte ontbijt. En
natuurlijk bekijken we eerst alle zelfgemaakte ‘lunchboxen’ met elkaar. In de klas volgen de
kinderen het 'fun'-programma waar de leerkracht zelf invulling aan gaat geven. Daarnaast

staat er op het plein een springkussen en een stormbaan, waar we allemaal natuurlijk ook
een bezoek aan brengen! De OV heeft het vertier op het plein mede mogelijk gemaakt; dank
daarvoor!
Om 12.00 zullen we met elkaar de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Zij zijn hierna vrij en
gaan genieten van een heerlijke welverdiende vakantie! De overige groepen gaan nog even
mee naar binnen, waar ze met de leerkracht de dag afsluiten en de vakantie inluiden! Om
12.30 uur is het zomervakantie!
Groet laatste schooldag commissie

Vakantiedagen en margedagen 2022-2023
Herfstvakantie
15 okt t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec t/m 8 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt 2023
Paasvakantie
7 t/m 11 april 2023
Meivakantie
23 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
21 juli t/m 3 sept 2023

Margedagen 2022-2023 (leerlingen vrij i.v.m. studie en werkoverleg)
Vrijdag 11 november (administratiedag)
Vrijdag 23 december om 12.30 uur
Vrijdag 10 februari (administratiedag)
Dinsdag 11 april administratiedag
Donderdag 29 juni ( evaluatie en planningsdag)
Vrijdag 30 juni ( administratiedag)
Donderdag 20 juli om 12.30 uur start zomervakantie
Vrijdag 21 juli vrij
Het klopt dat we komend schooljaar twee weken meivakantie hebben. Dat we dit de
afgelopen jaren nooit konden doen, heeft te maken met de overgang naar het
continurooster. Hierdoor hadden de kinderen in de bovenbouw niet genoeg uren om twee
weken meivakantie te houden. Dat is nu voorbij. We hebben hierdoor meer uren vanaf
komend schooljaar en hierdoor is er nu dus ook de mogelijkheid om twee weken
meivakantie te geven en bijv. De zomervakantie een dag eerder te starten.
Fijne vakantie gewenst!

Namen het hele team wensen we iedereen een hele fijne vakantie toe!

NIEUWS VAN DE OV
Wie lijkt het leuk om bij de activiteitencommissie van school te komen?
Wij zoeken voor het aankomende schooljaar nog nieuwe leden die dan alvast mee kunnen draaien
zodat jullie kunnen kijken of het je wat lijkt.
Wat doen wij zoal in de commissie eigenlijk van alles maar dit zijn de hoofddingen:
• Sinterklaas
• Kerst
• Pasen
• Sportdag/Koningsspelen
• Laatste schooldag
Lijkt het je leuk of wil je nog wat meer informatie dan mag je contact opnemen met Alie Oldersma of
een mailtje sturen naar: directie.deriemsloot@comprix.nl
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