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Jaarafsluiting
Vrijdag 21 juli is de laatste schooldag van dit jaar.
Alle leerlingen zijn om 11:30 uur vrij

Verhuisleerlingen
Afgelopen woensdag hebben de leerlingen die
verhuizen gekeken op de nieuwe scholen. We wensen
ze heel veel succes toe op de nieuwe school.
Wij krijgen ook een nieuwe leerling. Isa Hartgerink
komt van de Julianaschool naar onze school toe. Ze
zit nu in groep 4 en komt volgend jaar in groep 5.
Natuurlijk heten we Isa en haar familie van harte
welkom bij ons op school.

Kennismaken in de nieuwe groep

We wensen iedereen alvast een fijne vakantie toe en
hopen elkaar op maandag 4 september om 08:30 uur
weer op school te ontmoeten.

Afscheid juf Wilma en Henny
Volgen jaar werken juf Wilma en juf Henny, van
groep 3a, op de Constantijnschool. Vrijdagmiddag 21
juli nemen we als team afscheid. Juf Wilma en Henny
hebben aangegeven dat ouders de hele week gerust
even binnen kunnen lopen om afscheid te nemen.

Donderdagmiddag 20 juli gaan de kinderen om 13:30
uur naar de nieuwe groep. Ze maken dan kennis met
de nieuwe leerkracht en ontdekken alvast het nieuwe
lokaal. Om 14:30 gaan ze weer terug naar de eigen
groep.

Afscheid schoolverlaters groep 8
De volgende leerlingen gaan
naar het voortgezet onderwijs:
Laurens Agterberg, Jonas
Assink, Marèl Averesch,
Liske van den Berg, Esmée ten
Bolscher, Naomi Brinks, Manuel Dangremond, Job
Danneberg, Daniël Dommerholt, Debora Geiser, Lotte
de Haan, Nienke de Haan, Mark van den Heuvel,
Jelte Heuvelman, Berend Kreijkes, Maud Lubbers,
Arvid van de Maat, Puck de Moor, Amber
Nieuwenhuis, Andreas van Oostrum, Fleur Paalman,
Melvin Schreurs, Naomi Slagman, Nienke Strieks,
Mirte de Velde Harsenhorst, Danique Voortman,
Sterre de Wilde.
Komende week spelen ze voor verschillende mensen
de afscheidsmusical en woensdag gaan we ze
uitzwaaien! Ze lopen dan ook door de erehaag van
alle leerlingen! We wensen onze groep 8’ers alle
goeds toe en bovenal Gods onmisbare zegen voor de
toekomst.

2016/2017

37, 15-07-2017
Bladzijde 2

Nieuwe ouder voor de MR
Het heeft even geduurd, maar we hebben een ouder
voor onze MR gevonden! De MR stelt voor om Olaf
Ruiter dan ook te benoemen. Hij stelt zich voor.
Hallo, ik ben Olaf de Ruiter. Ik ben
gevraagd om plaats te nemen
binnen de MR-vergadering van de
school. Dit lijkt me een mooie kans
om bezig te zijn met de (Christelijke)
identiteit van school en als ouder
inspraak te hebben op de zorg en
welzijn van alle kinderen.
Ik ben getrouwd met Liesbeth en
ben de vader van Esmée, Shifra en
Djaél. In mijn dagelijks leven werk ik
bij christelijk conferentiecentrum de kroeze-danne.
Daar hou ik mij bezig met
onderhoudswerkzaamheden. Naast mijn activiteiten
binnen de kerk, ben ik ook actief binnen vluchtelingen
werk Rijssen-Holten. Ik vind het belangrijk om naast de
medemens te staan en hen te ondersteunen. Iets wat
mooi is om met elkaar als Maatschappij te delen, voor
elkaar klaar te staan en onze kinderen al jong te
leren… Iedereen mag er zijn zoals hij/zij is!
Ik kijk ernaar uit om na de zomer te starten binnen de
MR.

(Door ) Lezen tijdens de vakantie
Kinderen die gedurende de zomervakantie weinig
lezen, vallen al snel 1 á 2 AVI-niveaus terug in hun
leesontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat doorlezen
tijdens de vakantie
deze terugval
tegengaat. De
VakantieBieb-app
helpt hierbij en is
vanaf nu weer
geopend.
Of je nu aan het
zwembad ligt,

naast je tent zit,
onderweg bent in de auto
of gewoon van de zon geniet in de achtertuin.
De VakantieBieb is er voor alle leeftijden gratis
en je hoeft niet eens lid te zijn van de Bibliotheek!
Er zijn boeken voor het hele gezin: boeken om voor
te lezen of voor kinderen om zelf te lezen, AVIboekjes om te oefenen met technisch lezen en ook
succesvolle jeugdboeken.
Download op https://vakantiebieb.nl de
VakantieBieb-app

Brigadieren
De roosters voor de bemensing van onze
brigadiersposten zijn bijna compleet. We moeten
voor de post aan de Welleweg nog 2 plekken
invullen. Wie wil ons voorthelpen? U kunt zich melden
bij onze verkeersouders: Ellen Lubbers of Sabine
Voortman.

Agenda
17 juli ‘s middags Schoolmusical voor gasten en
hulpouders
18 juli ’s middags Schoolmusical voor gasten en
hulpouders
19 juli Afscheid nemen van groep 8
20 juli 13:30 kennismaking in de nieuwe groep
21 juli 11:30 begin van de zomervakantie 😊
24 juli t/m 2 september: Zomervakantie
4 september: De school begint om 8.30 uur
6 september 09:00 uur jaaropening
13 september v.a. 19:00 uur informatieavonden

