Nieuwsbrief dinsdag 29 juni 2021

AGENDA:
 5 juli schoolfotograaf
 13 juli Afscheid groep 8/ Sport-spel-waterdag voor de hele school
 14 juli start vakantie groep 8
 15 juli ’s morgens overvliegen, ’s middags het zomerfeest
 16 juli studiedag/interne verhuisdag. Voor alle leerlingen is de vakantie begonnen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Nog een paar weken en dan is het schooljaar alweer voorbij. Wat een vreemd jaar is dit geworden, met
de Corona pandemie, de verschillende lock downs en natuurlijk met het vertrek van Ed en mijn komst.
Ondank al die veranderingen, is het team doorgegaan en hebben goed voor al onze kinderen gezorgd.
Daar mogen we met ons allen trots op zijn!
In mijn eerste weken zie ik hoe hard er hier gewerkt wordt en hoe alle teamleden met hart en ziel voor
alle kinderen gaan. Dat is mooi om te zien en het is dan ook een fijne plek om te werken.
Vrijdag hebben we onze eerste studiedag gehad, hier hebben we samen gepraat over alle zaken die we
volgend schooljaar gaan ontwikkelen. Daar hebben we allemaal erg veel zin in. In het nieuwe jaar zal ik
hierover meer vertellen.
Nu zijn we natuurlijk vooral bezig met het afsluiten van dit schooljaar, met het afscheid van de kinderen
van groep 8, het schoolfeest en voor sommige groepen de verhuizing naar een ander lokaal.
Helaas gaan we ook afscheid nemen van enkele leerkrachten.
Juf Manon en juf Ida hebben alle twee een andere baan in Maarssen. Ook juf Elise gaat ons verlaten, zij
is nu met zwangerschapsverlof en gaat verhuizen naar Zeeland. Ze gaat daar dan ook werken.
We vinden het ontzettend jammer dat ze gaan en bedanken hen enorm voor hun betrokkenheid en
inzet voor onze school en onze kinderen. Natuurlijk wensen we ze alle drie veel geluk en plezier op hun
nieuwe werkplak.
Juf Tanja gaat deze week met zwangerschapsverlof. Ze komt in december weer terug op school.
We zijn nog hard bezig om de vacatures in te vullen. Als we nieuwe leerkrachten hebben gevonden, dan
zullen we dit melden.
Allemaal veel plezier en succes in de laatste weken, dit zijn altijd vermoeiende en spannende tijden voor
de kinderen. Daarnaast is de Corona natuurlijk nog steeds niet helemaal weg. Dus pas goed op elkaar en
zorg voor voldoende rust in deze tijd.
Ik hoop jullie eindelijk snel te kunnen zien, dus tot ziens.
Vriendelijke groet,
Jolande Bastmeijer
Directeur.

