VONDERNIEUWS

Agenda
1 juli
5 en 7 juli
11 juli
12 juli
13 juli
14 juli
15 juli
15 juli
29 augustus

juli - augustus 2022
Jarigen deze maanden:

Portfolio mee naar huis
Portfoliogesprekken
Afscheidsdag juffen
Afscheidsavond groep 8
Uitzwaaien en overnachting groep 8
Kamp groep 8
Nieuwe groepen draaien
Vanaf 12.00 uur VAKANTIE!
Eerste schooldag

4 juli: Jorn (groep 5)
3 augustus: Marloes (groep 6)
13 augustus: Dave (groep 1)
16 augustus: Stefan (groep 2)
19 augustus: Jurre (groep 5)
22 augustus: Finn (groep 4)
24 augustus: Sheldan (groep 6)
25 augustus: juf Anja
28 augustus: Layan (groep 1)

Wist u dat
… Florian vrijdag 15 juli afscheid neemt van onze school
… wij hen een mooie toekomst wensen op Bonaire!
… juf Anissa kennis heeft gemaakt met de kinderen van groep 1-2-3
… wij haar welkom heten en een fijne tijd op onze school wensen!
… Finn (groep 4), Pieter (groep 5), Marloes (groep 6), Anne (groep 7) en
Bink (groep 8) de school vertegenwoordigen in de leerlingenraad
… zij heel goed mee gedacht hebben over verschillende schoolse zaken
… wij hen bedanken voor hun inzet, ideeën & betrokkenheid!
… er volgend schooljaar weer andere kinderen zitting mogen nemen in de
Vonderraad

Afscheid juffen
Volgende week nemen we afscheid van juf Chantal, juf Diane, juf Maria en juf Stefanie. Uiteraard laten we dit
niet zomaar voorbij gaan. Samen met een gastdocent van Beat it Muziekeducatie maken we er op maandag 11
juli een muzikale feestdag van!
Gedurende de feestdag volgen alle groepen een workshop. Om 13.15 uur sluiten we de dag af met een
voorstelling, waarbij alle groepen hun muzikale talenten laten horen. U als ouders bent van harte welkom
maandag 11 juli om 13.15 uur op het schoolplein bij de voorstelling aanwezig te zijn! Na schooltijd, of op
de gewone werkdagen later die week, is er gelegenheid persoonlijk afscheid te nemen van de juffen. Daarnaast
wordt er in de eigen groep ook nog aandacht aan het afscheid besteed.
Afsluiting schooljaar
Groep 8 sluit hun schoolperiode op een bijzondere manier af. Op dinsdagavond 12 juli zijn onze schoolverlaters
met hun ouders uitgenodigd voor een afscheidsavond op school. De dag erna (woensdag 13 juli) gaan zij ‘op
kamp’ en blijven een nacht op school slapen! Het kampprogramma is voor de kinderen nog geheim, maar ziet
er top uit! Juf Daniëlle en juf Nathalie begeleiden het kamp. Hierdoor wordt groep 4-5 op donderdag vervangen
door juf Chantal en groep 6-7 door juf Diane.
Woensdagmiddag 13 juli sluiten we de schooldag af met het uitzwaaien van groep 8. Vanaf 13.45 uur verzamelt
groep 1 t/m 7 zich op het schoolplein. U als ouders bent van harte welkom hierbij aan te sluiten! De kinderen
van groep 8 verlaten op ludieke wijze de school.
Vrijdag 15 juli is groep 8 vrij. De kinderen uit groep 1 t/m 7 nemen deze ochtend eerst een kijkje in de nieuwe
groep. Daarna sluit elke groep op eigen wijze het schooljaar af. Om 12.00 uur is het tijd voor vakantie!
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Vakantierooster en studiedagen
Alle vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023 zijn bekend:
Vakanties
Herfstvakantie
24 t/m 28 oktober
Kerstvakantie
26 december t/m 6 januari
Carnavalsvakantie 20 t/m 24 februari
2e Paasdag
10 april
Meivakantie
24 april t/m 5 mei
Hemelvaart
18 en 19 mei
2e Pinksterdag
29 mei
Zomervakantie
17 juli t/m 25 augustus

Studiedagen
Dinsdag 4 oktober
Donderdag 15 december
Donderdag 2 februari
Vrijdag 17 maart
Maandag 3 april
Woensdag 21 juni
Verkorte lesdagen (om 12.00 uur uit)
Vrijdag 23 december
Vrijdag 14 juli

MR/Ouderraad 2OV
Wist u dat
… in de MR/Ouderraad 2OV vanuit de ouders Marcel Kamps, Laura Voss, Susanne van Riet, Anneloes van
Heel en Frendy van Laanen zitting hebben. Vanuit het team zitten Karin Voesten en Kim Verheijen in de MR.
… Kim de school ook in de GMR, de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad vertegenwoordigt. (De GMR
is de vertegenwoordiger van personeel, ouders en leerlingen op bestuursniveau.)
… je altijd bij de bovenstaande personen terecht kan met vragen over het beleid van de school
… Karin afscheid neemt als personeelslid van de MR. Wij haar danken voor haar jarenlange inzet!
… Nathalie de taak van Karin overneemt. We haar veel succes wensen.
Ouderbijdrage
Jaarlijks vragen we aan alle ouders een vrijwillige bijdrage in de kosten. De bijdrage is bestemd voor extra
activiteiten buiten de lesactiviteiten om. Onze vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 30,00 per kind, per schooljaar.
(Is je kind na 1 januari ingestroomd, vragen we de helft.) Aan het begin van het schooljaar hebben jullie een
bericht gehad over de ouderbijdrage van 2021/2022. Mochten jullie misschien vergeten zijn het bedrag over te
maken, dan zouden jullie dat nu alsnog kunnen doen. Het bedrag kan worden overgemaakt naar onze
bankrekening: NL40RABO0140 6381 80 (o.v.v. de naam van je kind). Om het gemakkelijker te maken, kun je
bijgaande QR-code gebruiken. Namens de oudervereniging, Alvast bedankt!

Foto’s ouderportaal
Op het ouderportaal vindt u foto’s van verschillende
activiteiten uit het lopende schooljaar. Met ingang van
het nieuwe schooljaar worden de huidige foto’s
verwijderd en de mappen gevuld met nieuwe foto’s.
Mocht u foto’s van schoolactiviteiten willen bewaren,
vragen wij u ze vóór de eerste schooldag zelf op te
slaan. Alvast bedankt.

Ingezonden berichten
Uitnodiging theatervoorstelling waar Vera en Lola aan
deelnemen, vanuit Theater Speelplaats Gennep.
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