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Beste ouders en/of verzorgers,
Morgen om 12 uur begint de zomervakantie. We kunnen op een
overwegend goed schooljaar terugkijken. Een prachtig jaar waarin we
gevierd hebben dat wij 75 jaar bestaan. Morgen ontvangt u via de
mail het jaarverslag met daarin alle hoogtepunten van dit schooljaar
en een korte blik op de toekomst.
Morgen sluiten wij het jubileumjaar feestelijk af en glijden alle
kinderen vanuit de teamkamer de zomervakantie in. We hopen u
morgenochtend om 11.45 uur allemaal op het plein te zien!
Fijne vakantie en tot maandag 17 augustus!
Met vriendelijke groet,
Debby Schouten-Coesel
Medezeggenschapsraad
Na drie jaar neemt Titia Bruinvels afscheid van de
medezeggenschapsraad. Wij bedanken Titia voor haar betrokkenheid,
enthousiasme en inzet.
Gelukkig hebben we een ouder bereidt gevonden om haar op te
volgen. De vader van Marre uit groep 1-2B, Gijs Padt, neemt het
stokje van Titia over. Wij wensen hem veel succes!
Afscheid van groep 8
Dinsdagavond hebben wij van groep 8 afscheid genomen. Na een
officieel gedeelte, waarin juf Freya van iedere leerling persoonlijk
afscheid heeft genomen, heeft groep 8 een prachtige musical laten
zien. Wat hebben we genoten van alle kinderen op het toneel en wat
hadden ze plezier
met elkaar! Wij
wensen alle groep 8
leerlingen heel veel
succes en plezier op
het voortgezet
onderwijs. We
hopen dat ze zo af
en toe nog wat van
zich laten horen!

Agenda
Vrijdag 3 juli
laatste schooldag
Maandag 17 augustus
Start nieuwe schooljaar
Woensdag 19 augustus
Luizenpluizen
maandag 31 aug
In deze week de
‘nieuwsjaarsborrel’ per
klas. Uitnodiging per groep
met exacte datum volgt
nog!
Donderdag 3 september
Schoolfotograaf
Donderdag 24 september
Groep 1 t/m 3 vrij

Jarigen in juli
05 juli Duco gr. 4
08 juli Maeve gr. 1B
08 juli Inger gr. 7
12 juli Wessel gr. 4
13 juli Maes gr. 2B
16 juli Thijmen gr. 6
17 juli Belen gr. 6
20 juli Vigo gr. 2A
22 juli Marieke gr.8
25 juli Jeske gr. 7
26 juli Witor gr. 5
29 juli Florien gr. 3
30 juli Wieke gr. 1A
31 juli Tygo gr. 2A
31 juli Madelief gr. 4

Groep 1-2A
HOERA wij gaan lekker op vakantie………
Heel veel plezier allemaal!!
Groep 2 gaat na de zomervakantie naar groep 3, heel veel plezier en kom nog een keer langs om ons te
vertellen over groep 3!!

Deze warme week spelen wij heerlijk buiten voor onze groep met de watertafel.
Groep 1-2B
Het was een super leuk jaar en nu is het alweer vakantie. Deze week hebben we de verjaardag van de
juffen gevierd. Samen werden ze 80 jaar! Bedankt voor alle leuke cadeautjes. Verder heel veel dank
aan alle ouders die gepoetst, geboend en gestoft hebben om het klaslokaal en alle spullen lekker
schoon het nieuwe schooljaar in te laten gaan.
Na de zomer komen Karlijn en Maeve niet terug op de KWS. Karlijn verhuist naar Arnhem en Maeve
gaat in Ierland wonen. We wensen ze veel plezier op hun nieuwe school.
Daarnaast wensen we iedereen een fantastische vakantie en tot over 6 weken!
Groep 1C
Ook voor groep 1c is het bijna vakantie. Met heel veel plezier kijken juf Marjan en juf Trudy terug op
een ontzettend leuke periode met Finne, Ezra, Teyler, Chryso, Berend, Bebel, Valerie en Kate.
Na de vakantie gaan zij naar een andere groep. Ook met de kleuters van de groepen 1-2A en 1-2B was
het erg gezellig. Wij zullen ze missen.
Vrijdagochtend gaan wij nog een gezellige afscheidsochtend houden met juf Trudy.
Wij willen de ouders heel hartelijk bedanken voor een fijne samenwerking !
Wij hebben genoten van jullie kinderen, en wensen jullie een fijne vakantie toe !

Groep 3
Wij nemen in stijl afscheid van dit jaar! De een na laatste schooldag hebben wij nog een feestje op
school. Juf Monica viert namelijk haar verjaardag, pyjamaparty! De mama van
Noah en de papa van Laura hebben heerlijke pannenkoeken gebakken. Morgen
nog een beetje opruimen en wij zijn klaar voor de zomervakantie! Volgend jaar
zien jullie ons weer terug in groep 4.

Groep 4
Zo aan het eind van het schooljaar kijken we samen met de kinderen terug. We kwamen met elkaar tot
een heleboel leuke herinneringen. De gymlessen staan bij de kinderen met stip bovenaan. Maar
gelukkig vonden ze de juffen ook wel aardig. Nieuwsbegrip met elkaar lezen en het filmpje bekijken
werd ook genoemd.
Overigens hebben de
kinderen een duidelijke
voorkeur voor
geschiedenisverhalen. De
onderwerpen: “Michiel de
Ruiter”, “Napoleon” e.d.
werden veel genoemd. Het
schoolreisje sloot daar dus
ook heel mooi op aan!
Nicola die dit schooljaar vanuit Polen naar Nederland kwam, vond spelling het leukst. Terwijl anderen
dat zeker niet altijd vinden.
Wij bedanken alle ouders voor het vertrouwen dat ze in ons hadden. De hulp die we kregen van velen.
Wij wensen u allen een fijne vakantie, ver weg of heerlijk dichtbij.
Wij zullen ze zeker missen.
Juf Anje en juf Lilian

Groep 5
Lieve kinderen van groep 5,
Wat hebben wij een leuk en leerzaam jaar met elkaar
gehad. We hebben veel geleerd uit boeken, maar
meer nog van en met elkaar. Soms met de nodige
hobbeltjes ( wat kunnen jullie kletsen!), maar jullie zijn
samen bij de poort van groep 6 aangekomen. Wij, juf
Marion en juf Annemiek, wensen jullie een hele fijne
vakantie. Rust lekker uit en kom daarna vol goede
moed terug in groep 6. Wij zullen af en toe nog door
het raampje kijken; komen jullie dan ook eens langs in
groep 5?
Cormac, jou wensen we veel succes op je nieuwe

school in Ierland!
Een knuffel ( want van zoenen houden jullie niet, merkten we op de juffendag) van
Juf Marion en juf Annemiek

Groep 6
In april, toen de meisjes hun rokjes voor de voorstelling zelf mochten maken, was aan de jongens van
groep 6 beloofd dat ze ook een keer op een naaimachine iets mochten maken. Vorige week was het
dan zo ver. Met hulp van Sue en Bregje werden er prachtige knikkerzakken gemaakt. Nogmaals
bedankt voor jullie geweldige hulp! De volgende dag hebben we de officiële spelregels van het NK
knikkeren 2015 bestudeerd en die iets aangepast . (We hadden namelijk geen 5 knikkers per persoon)
Daarna speelden we in 2 tallen met 2 knikkers een potje. Als je blut was ging je kijken bij de anderen,
had je gewonnen dan zocht je een ander maatje. Aan het eind kreeg iedereen zijn 2 knikkers weer
terug. Vorige week vrijdag gingen we 'voor echie' spelen. Soms even lastig als je verloor, maar er
waren heel veel leuke partijen.

Om af te koelen tijdens de warmte gingen we dit keer niet een watergevecht houden maar….
snoephappen! Heerlijk even je hoofd koelen en….daarna lekker sabbelen op een snoepje.
Ook de laatste dagen van het schooljaar wordt er nog hard gewerkt. Zo maakten we afscheidsboekjes
voor de kinderen die volgend jaar naar een andere school gaan. Ook schreven we stukjes over wat we
dit jaar allemaal hadden meegemaakt. Deze stukjes krijgen de kinderen op de laatste schooldag mee in
het boekje 'Kijken naar het jaar….' Ook bespreken we de laatste lessen van rekenen, verkeer en
schrijven. En tijdens het zelfstandig werken krijgen we 'soples'. Hoe kun je nu het beste een kast
schoonmaken? Geen probleem voor groep 6. Ze kunnen het geweldig goed en vinden het ook nog
leuk! En ben je even niet aan de beurt? Dan werken we heel rustig en gezellig in 'de laatste weektaak
van groep 6.
Van de kinderen neem ik natuurlijk uitgebreid afscheid in de klas. Alle ouders ook bedankt voor de
prettige samenwerking het afgelopen jaar en ik wens iedereen een fijne vakantie!
Groep 7
Dinsdag 16 juni hadden we de “Raad van 7”-dag. De kinderen die, in het Democratiespel, gekozen
waren hadden een leuke en leerzame dag voorbereid. We begonnen met zelfstandig werken. Iedereen
mocht zelf zijn plaats kiezen in de klas en we werkten met rustige muziek op de achtergrond. Vanwege
de spanning en het enthousiasme was het voor veel kinderen moeilijk zich goed te concentreren. Voor
de gymles was een wateractiviteit bedacht. Helaas liet het weer het niet toe deze uit te voeren, dus
een “gewone” gymles van meester Kaj in de gymzaal. Na de eerste pauze hadden we een spellingsles

met een moppendictee. Er was ook aan de werkwoordspelling gedacht! Daarna was het tijd om te
tekenen. Het onderwerp was “dieren”. Ook over de lunch was nagedacht. Terwijl we de Dokter
Corrieshow keken werden de tosti-apparaten alvast opgewarmd. Goed geregeld dat wel 6 kinderen er
eentje mee hadden genomen. Zo verliep de tostilunch vlekkeloos. Voor de ketchup was ook gezorgd.
’s Middags stond geschiedenis op het programma. Een oud-oom van Ana kwam ons bezoeken. Hij
vertelde over zijn ervaringen als kleine jongen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Hij
vertelde levendig en de klas luisterde aandachtig. Aan het eind van zijn verhaal waren er veel vragen en
kwam er een mooi gesprek op gang. Aan het eind van de middag gingen de kinderen nog even verder
met hun tekening. Het was een druk en gevarieerd programma. De rekenles over breuken met
chocoladerepen schoot erbij in. Dat hebben we afgelopen dinsdag goedgemaakt. Ook de
wateractiviteit, die we vanwege het weer doorgeschoven hadden, kwam deze week nog goed van pas.
Zo zijn uiteindelijk alle, door de raad bedachte lessen, uitgevoerd. Goed gedaan, groep 7!

Met meester Erik zijn onlangs hoge torens gebouwd!!!

