
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Agenda 
 
vrijdag         10 juli vrije middag 
maandag    13 juli zomervakantie t/m 21 augustus 
maandag    24 augustus start schooljaar 20-21 
donderdag   3 september schoolfotograaf 
maandag      7 september Géén Paardenmarkt; Géén vrij! 
vrijdag        11 september vrije dag 
maandag   14 september schoolreis stap 1-2, 3-4, 5-6, groep 4 (onder voorbehoud) 
dinsdag     15 september schoolreis groep 5, 6 en 7 (onder voorbehoud) 
 

 
Jarig? Van Harte Gefeliciteerd!  
   
 
11 juli Ties Brienen stap 7/8 
 Colin Keuken stap 1/2/3 
19 juli Ella Divendal groep 8b 
26 juli Olivier Kroon stap 7/8 
 Uma de Zwaan groep 8a 
27 juli Nina Zurburg stap 4/5 
29 juli Ferre Theunissen stap 6/7 
  2 aug Pieter Zegers stap 6/7 
  5 aug Sven Lagendijk groep 8b 
  6 aug Tara Robben stap 6/7 
 Ellen Zegers groep 6 
  7 aug Ilaaf Ali stap 6/7 
  9 aug Mo Osman groep 7 
 Tijn Evers groep 8a 
10 aug Loïs van Nistelrooij groep 7 
11 aug Tessa Goedhart groep 8b 
12 aug Daliano Hartsteen groep 6 
17 aug Daylisa Zanini groep 5 
20 aug Ghaith Alsaleh stap 1/2/3 
21 aug Kian van Domselaar groep 6 
22 aug Demi Jansen groep 6 
24 aug Mary Kangela groep 7 
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Groep 8a en 8b nemen afscheid 
 
De groepen 8 hebben op maandag 6 juli en dinsdag 7 juli hun afscheid gevierd. Groep 8a heeft op maandag twee keer 
de musical Jungle Beat opgevoerd. Groep 8b heeft dit op dinsdag gedaan. 
Afgelopen woensdag mochten de leerlingen de school via de ‘catwalk’, op de beat van “Gaan met die Banaan”,  de 
school verlaten. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Afscheid juf Loes 
 
Donderdag 9 juli was de laatste officiële werkdag van juf Loes. Na 45 jaar in het onderwijs te hebben gewerkt, gaat ze 
met pensioen. Op 11 september volgt nog een uitgebreid afscheid, maar afgelopen donderdag nam juf Loes alvast 
afscheid van alle kinderen. 
Juf Loes werd die ochtend door meester Rob met een bakfiets opgehaald. Langs de route van huis naar school stonden 
de kinderen en ouders de juf toe te zwaaien.  
De rest van de dag was het een feestdag voor juf Loes: een feestprogramma in haar groep 5 en in de aula, waar alle 
groepen nog een afscheidsoptreden voor haar hadden. 
 
Lieve ouders, kinderen en collega’s,  
DANK JULLIE WEL voor een geweldig slot van 45 jaar onderwijs! Wat een leuke laatste dag heb ik mogen beleven! 
Vanmorgen stond  meester Rob met een prachtig versierde fietskar bij mij op de stoep. En  juf Desirée volgde met de 
camera. De kinderen van groep 5 hadden van de fietskar een echt kunstwerk gemaakt. Wat een verrassing!! Het was 
pas kwart voor acht. Ze kwamen me halen om naar school te gaan maar het was nog zo vroeg dat we eerst nog even 
samen koffie konden drinken. 
Daarna mocht ik plaatsnemen in de fietskar, ik voelde me een koningin in een gouden koets. De reis naar school kon 
beginnen. Over het fietspad van de lange Dreef waar verschillende automobilisten verbaasd keken naar wat er op het 
fietspad naast hen reed. Toen we dichtbij school kwamen zag ik de eerste ouders met kinderen en bloemen staan. Ik 
werd zo lief en hartelijk begroet. Eenmaal de bocht om richting het schoolplein sloeg mijn hart een paar keer over….. 
Nee maar …..   wat een ouders en kinderen en allemaal hadden ze bloemen meegebracht. ZO VEEL!!! Ik heb nog nooit in 
mijn leven zoveel bloemen gehad. Ik voelde me zo vereerd en ik geniet nog steeds na. Ik moest veel kinderen tegelijk 
bedanken en had geen tijd om al die lieve kaartjes en briefjes te lezen maar dat ga ik in de vakantie rustig doen. 
In de klas werd ik ook nog eens flink verwend met allerlei cadeautjes en zoveel mooie tekeningen en lieve briefjes en 
dikke knuffels. Om half 11 gingen alle kinderen met leerkrachten naar de aula. Die was prachtig versierd. En daar mocht 
ik plaatsnemen op de troon.  
Alle klassen hadden een optreden voor mij ingestudeerd. Heel mooi om al die kinderen zo enthousiast te zien dansen, 
muziek maken en zingen. Ik heb er heel erg van genoten. Heel mooi ook dat alle kinderen hun optreden voor mij zo 
goed geheim hadden gehouden. Ik had geen idee wat er allemaal zou gaan gebeuren. 
Jullie hebben er samen een prachtig afscheidsfeest van gemaakt. Dit zal ik nooit vergeten. 
Ik heb een fantastische tijd gehad op Stap voor Stap en ik hoop dat jullie dat ook allemaal zullen hebben. 
Fijne vakantie allemaal. 
Een hartelijke groet, 
Juf Loes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Einde schooljaar 
 
Na een bijzonder schooljaar en een aantal intensieve laatste weken, gaat de school 6 weken dicht. 
Op maandag 24 augustus start het nieuwe schooljaar voor de kinderen in hun nieuwe groep . 
Op de website staat inmiddels het nieuwe vakantierooster, gymrooster en is de agenda aangepast. 
 
Belangrijke dat voor de eerste schoolweken zijn: 
 
Startgesprekken met ouders en kind 
31 augustus t/m 10 september 
 
Schoolfotograaf 
Donderdag 3 september 
 
Paardenmarkt 
Afgelast, dus geen vrije dag 
 
Schoolreizen (onder voorbehoud ) 
Maandag 14 september stap 1-2, 3-4, 5-6 en groep 4 Landerij De Park Kosten: +/- € 10 
Dinsdag 15 september  groep 5, 6 en 7   Landerij De Park Kosten: +/- € 10 
Nadere informatie volgt na de zomervakantie. 
 

 
 

 
 

 


