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Zomerfeest: AFRIKA! 
We zijn heel blij dat we JAMBO AFRIKA bereid hebben gevonden om ons thema Afrika voor het 
zomerfeest, vorm te geven. Expressie, muziek en verbinding zijn de kernwoorden van deze 
organisatie. De Afrikaanse artiesten zijn de dragers van kennis van muziek en cultuur. Deze kennis 
wordt tijdens het zomerfeest met ons gedeeld. Vol passie en enthousiasme zorgen ze ervoor dat we 
ons  gaan wanen in de Afrikaanse binnenlanden. 
Dinsdag 23 juni is het zover. Dan starten we met alle kinderen , leerkrachten en ouders met een 
interactief openingsritueel. Het zou erg leuk zijn als er veel ouders bij aanwezig zijn en met ons 
meedoen. Dit gaat ongeveer een kwartier duren. Daarna krijgen de kinderen in 2 groepen workshops 
dans en bodypercussie/zang. Om 13.00 uur geven we een presentatie voor de ouders onder 
begeleiding van de artiesten en de dag wordt aansluitend afgesloten met een interactief optreden 
van de artiesten. We hopen dat de kinderen en ouders zoveel mogelijk hun kleding aanpassen in 
Afrikaanse stijl. Een gekleurde doek of een sarong zal de sfeer zeker al verhogen! In de week 
voorafgaand aan het feest zal er in de klassen gewerkt worden over het thema Afrika. Ook zal er in 
de patio van alles te zien zijn uit Afrika. 
Wilt u alvast een idee krijgen wat ons deze dag te wachten staat dan kunt u op Youtube een aantal 
workshops bekijken. 
We draaien deze dag een continurooster tot 14.00 uur en eten en drinken wordt in stijl verzorgd 
door de ouderraad. 
  
Lessen mediawijsheid 
Vanochtend zijn de medialessen voor groep 8 gestart. De leerlingen krijgen vier ochtenden (in 2 
groepen) lessen over mediawijsheid; gedrag op social media, zoek-strategieën en online privacy. 
  
Jantje Beton 
De kinderen van de bovenbouw hebben 180 lootjes van Jantje Beton verkocht! 
De helft van de opbrengst per lot mag de school zelf uitgeven en gaan we besteden aan het nieuwe 
duikelrek. 
  
Schoolplein schilderen 
Aanstaande dinsdagavond wordt ons schoolplein gepimpt door een groep ouders. Er zullen 
verschillende spelen op beide pleinen geschilderd gaan worden. Opgeven om mee te helpen kan bij 
Linda van Mourik. 
  
Dank! 
Enorm verrast was ik door de geweldige ontvangst op school op mijn 50ste verjaardag. Hartelijk dank 
daarvoor. Ik heb nog ruim een week na kunnen genieten van 5!! prachtige boeketten die ik van de 
losse bloemen kon maken! 
  
Schoolreis 
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De kinderen van groep 1 t/m 5 kijken terug op een gezellig schoolreisje in Oud Valkeveen. Er was 
voor elk wat wils  op het park en het weer werkte prima mee! 
  
Thema “Wat ik later worden wil” bij de kleuters 
De kinderen van groep 1/2  hebben al diverse beroepen voorbij zien komen de afgelopen weken.  Ze 
hebben bezoek gehad van een politieagent en vanmiddag was de kapster in de klas.  Morgen gaan ze 
naar de snackfabriek van de vader van Feline. We mogen voor het vervoer 2 bussen lenen van 
Buitenpret! Aanstaande woensdag komt er nog een huisarts op bezoek. 
  
Formatie 
Achter de schermen zijn we druk met de formatie van komend schooljaar. Door de krimp van 
leerlingen in de regio zijn er nogal wat leerkrachten die van school moeten veranderen. Ook heeft 
deze terugloop van leerlingen consequenties voor de leerkrachten met tijdelijke aanstellingen. Op 
onze school blijft het leerlingenaantal gelijk het komende jaar. 
In een volgende nieuwsbrief hoop ik meer te kunnen vertellen over de precieze invulling. De 
verdeling van groepen blijft hetzelfde. 
De zogenaamde doorschuifmiddag gaat plaatsvinden op 29 juni van 14.15 tot 15.15 uur. Dan kunnen 
de kinderen kennismaken met hun leerkracht, hun nieuwe klasgenoten en de lesstof van komend 
schooljaar. 
  
Overlijden 
De vader van onze collega Saskia Ottens is na een zwaar ziekbed afgelopen donderdag overleden. 
We leven erg met Saskia mee. Wilt u een kaartje sturen dan kan dat naar: Saskia Ottens, Perengaard 
11, 4033JG Lienden. Saskia zal de komende tijd nog niet op school aanwezig zijn. Aankomende 
donderdag en vrijdag komt Laurens Rem, een ervaren leerkracht uit Buren, werken  in groep 1/2. Hij 
kan eventueel ook de komende weken  nog invallen voor Saskia. 
Wanneer nodig zal Marja groep 7 ontkoppelen op de maandag en dinsdagochtend. 
  
Musical 
Ook dit jaar wordt er weer een musical opgevoerd door de bovenbouwleerlingen. Alle leerlingen 
krijgen de musical op maandagmiddag in de laatste schoolweek te zien. Ouders en (oudere) broertjes 
en zusjes zijn van harte welkom op maandag of dinsdagavond. De plaatsen zijn beperkt in verband 
met de ruimte in de patio. Wilt u een voorstelling bijwonen dan graag kaartjes bestellen via de 
bovenbouwleerlingen of door een mailtje te sturen naar mailadres van Marja. De kinderen zijn hard 
aan het studeren met een aantal enthousiaste hulpouders. Het belooft weer een leuke voorstelling 
te worden! 
  
Jarigen 
Vic is jarig op 12 juni, Swen op de 13de en Esmee Vernooij is op 19 juni jarig. 
Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag gewenst! 
  
Bedankmiddag 
Ook dit jaar hebben we vele activiteiten kunnen ondernemen die zonder de hulp van ouders niet 
mogelijk zouden zijn geweest. Wij willen alle ouders daar graag voor bedanken. 
U bent van harte uitgenodigd op 30 juni in de patio vanaf 14.30 uur. De thee of koffie met 
zelfgebakken lekkers door het team staat dan voor u klaar! 
  
Agenda: 
Wo 17              studiedag team, leerlingen vrij! 
Di 23               zomerfeest thema AFRIKA, continurooster tot 14.00 uur. 
                        Gepaste kleding gewenst! 
Vrij 26            rapport 2 



Di 30               alle ouders welkom voor thee met lekkers in de patio vanaf 14.30 uur 
Ma 6                ’s middags generale repetitie van de musical. 
Dorpsbewoners zijn hierbij van harte welkom! (aanvang 13.15 uur) 
’s Avonds voorstelling 1 van de musical  door groep 6, 7 en 8 (toegang alleen met kaartje) 
Di 7                  ’s Avonds voorstelling 2 met aansluitend afscheid van groep 8 met hun ouders. (Kaartje 
noodzakelijk) 
Wo 8                Laatste schooldag van groep 8 
Do 9                 Laatste schooldag met als afsluiting een ijsje (ook voor de broertjes en zusjes en 
ouders) U bent van harte welkom vanaf 15.00 uur.             
 


