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Oudergesprekken 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar houden we weer de 
kennismakingsgesprekken. Sommige leerkrachten gaan mee met 
de groep, dan hoeft er geen kennismakingsgesprek gepland te 
worden. De leerkracht heeft dan al een afspraak voor een ander 
moment met u gemaakt of gaat dat nog doen. Voor alle kinderen 
die wel naar een andere leerkracht gaan houden we wel een 
kennismakingsgesprek. In de laatste vakantieweek ontvangt u van 
de leerkracht een intekenlijst via Social Schools. Wilt u zich daarop 
intekenen? Op de maandag na de vakantie krijgt u een vragenlijst 
mee. Die wordt ingevuld weer mee naar het gesprek genomen en 
vormt de leidraad voor het gesprek.  
 

Afscheid en welkom 
 

Na de vakantie zal Kyan niet meer bij ons op school zitten. Hij 

vervolgt zijn schoolloopbaan op de Toermalijn in Emmen. We 

wensen Kyan een hele fijne tijd toe op zijn nieuwe school en 

wensen hem alle goeds voor de toekomst!  

We mogen ook nieuwe kinderen verwelkomen: Ruben, Dycke, 

Davey, Bentley en Fabiènne komen in groep 1. Duncan komt in 

groep 3 en Liz in groep 4. Welkom! We hopen dat jullie bij ons een 

fijne tijd mogen krijgen.  

Hulpouders gevraagd 

Voor groep 1 en 2 zouden we graag ouders willen vragen om de 
boeken uitleen te begeleiden. De uitleen is op maandagochtend en 
neemt een uur in beslag. Wanneer er meer ouders zijn kunnen de 
weken afgewisseld worden.  
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Agenda 
 

Juli: 

14-7: Laatste schooldag, 

vossenjacht 

14-7: Start vakantie voor 

alle kinderen om 14.30 

uur. 

 

Op maandag 29 augustus 

start de school weer. We 

zien jullie dan allemaal 

graag weer vanaf 8.15 uur 

op school komen. Ouders 

mogen mee naar binnen 

lopen om de groep te 

bekijken.  
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Voor de groepen 3 t/m 8 zoeken we ouders om de uitleen voor de schoolbibliotheek te begeleiden. Deze 
uitleen is  op woensdagochtend. De uitleen is 1 keer per maand, en neemt maximaal 2 uur in beslag. Als u 
belangstelling heeft, stuur een mail naar g.piening@ckcdrenthe.nl.  Zijn er nog vragen dan kan ik die ook 
beantwoorden. Lezen geeft zoveel plezier en daarom hoop ik op veel reacties. 

Lees coördinator, 

Gertie Piening. 

Schoolfoto’s 
 
De levering van de schoolfoto’s heeft vorige week donderdag plaats gevonden. Als u binnen 10 dagen 
inlogt, dan ontvangt u de groepsfoto gratis. De tien dagen zijn nu bijna voorbij… 

Nieuwe pedagogisch medewerker 
 
We zijn heel blij te kunnen melden dat we een nieuwe pedagogisch medewerker hebben aangenomen: 
Alicia Bieleveld. Alicia is inmiddels helemaal ingewerkt en zal ons team dagelijks komen versterken. Op de 
opvang komt u haar ongetwijfeld tegen.  
Anniek Elzen zal na de vakantie deels in het onderwijs en deels in de opvang werkzaam zijn, net zoals 
Angela Peper. Inge Oord en Danique Wessels zijn volledig als pedagogisch medewerker voor de opvang 
aanwezig. Ook in de vakantie is de opvang gewoon open en vangen zij met z’n alle de kinderen op. We 
gaan weer veel avonturen beleven!  

Kalender 
 
De kalender is klaar en zal als bijlage meegestuurd worden bij deze nieuwsbrief. Na de vakantie ontvangt 
u hem allemaal in een gedrukte versie. 

Bedankt! 
 

Zo aan het einde van het schooljaar wil ik alle ouders heel erg bedanken voor het afgelopen jaar. Dank 

voor het vertrouwen wat jullie ons als team hebben gegeven. Fijn dat we samen met jullie de zorg voor 

jullie kinderen zo vorm kunnen geven. Bedankt ook voor alle inzet als hulpouders, bij feesten, vieringen, 

MR, OC, AC, leesouders, hoofdluismoeders en waar het maar nodig was. Ontzettend fijn dat we altijd op 

jullie kunnen rekenen!  
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