Elk kind verdient
een waarde(n)volle toekomst!
Oude-Tonge, 28 juni 2019
Aan alle ouder(s)/verzorger(s),

Tropenrooster
Volgende week zijn de temperaturen weer normaal en zullen we ook onze normale
schooltijden hanteren. Het is wel interessant om te vermelden dat we volgend schooljaar
zullen onderzoeken of we in de toekomst onze schooltijden aan gaan passen. Deze week was
een mooi moment om te kijken of een dergelijke verdeling een optie is. We zullen de mening
van onze ouders nadrukkelijk meenemen in het onderzoek.

Afscheid juf Annette en juf Andrina
Aan het einde van het schooljaar zullen we afscheid nemen van de kinderen van groep 8,
maar daarnaast zullen we ook afscheid nemen van juf Annette en juf Andrina. Allebei de
juffen hebben lange tijd op de Bron gewerkt en we zullen hun inbreng daarom zeker missen.
Juf Andrina heeft vanwege chronische gezondheidsklachten moeten besluiten om te
stoppen. Ondanks dat het lastig is om afscheid nemen van het werk waar je aan verknocht
bent overheerst met name de dankbaarheid voor al die mooie jaren op de Bron. Juf Annette
gaat stoppen op onze school omdat ze gaat verhuizen en de reisafstand te groot wordt. Ook
juf Annette is al lang verbonden aan onze school en het zal wat onwerkelijk zijn om de juf
niet meer op school te zien.

Afscheidsfeest
Donderdag 18 juli organiseren we een groot feest voor de kinderen en de juffen. Die middag
is er ook gelegenheid om de juffen persoonlijk te bedanken.
We willen de juffen een mooi afscheidscadeau overhandigen namens de school. Het zou leuk
zijn wanneer elk kind iets mee kan nemen naar school. Van alle bedragen bij elkaar hopen
we een mooi cadeau te kunnen kopen. Inleveren kan bij de eigen juf!

Schoolfotograaf
Op 3 juli komt de schoolfotograaf langs. Op het moment dat u van de gelegenheid gebruik
wilt maken om een mooie gezinsfoto te maken is dat zeker mogelijk. Vanwege de planning
willen we dit wel graag weten. Wilt u een gezinsfoto maken dan horen we dat graag.

3 juli

Schoolfotograaf

4 juli

Studiedag van het team, de kinderen hebben deze dag geen school

8 juli

Schoolmaatschappelijk werk

11 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

12 juli

De rapporten van groep 1-2 gaan mee naar huis

15 juli

Afscheidsavond van groep 8

18 juli

Laatste schooldag

18 juli

Zomerfeest en afscheidsfeest

22 juli t/m 30 augustus
2 september

Zomervakantie
Eerste schooldag

