
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INFO 13       donderdag 4 juli  2019 

************************************************************************************************
 

Belangrijke data 

Vr 5 juli:  Rapport mee 

Di 16 juli:  Musical-avond groep 8 

Vr 19 juli:  Afsluiting schooljaar voor ouders en   

                 leerlingen van 10.45–11.45 uur 

                 Vanaf 11.45 uur zijn alle leerlingen vrij. 

 

 

Verjaardagen  

10 juli:  Luna Koot 

 

 

Vacature oudergeleding Gemeenschappelijke 

Medezeggenschapsraad (GMR) 

Harmke Zöllner, de moeder van Guust en Rijk, 

heeft aangeboden om namens de ouders naar 

de GMR-vergaderingen te gaan. 

We zijn heel blij met deze aanmelding. 

Harmke gaat school-overstijgend meedenken 

over de beslissingen en veranderingen binnen 

onze Scholenstichting Fectio. 

 

 

Een berichtje van Sanne 

Laatste loodjes 

Nog ruim twee weken en dan is het alweer 

zomervakantie. De laatste week staat in het 

teken van de musical en het afscheid van  

groep 8. 

Op maandagochtend 15 juli is de generale 

repetitie van de eindmusical. 

 

Dinsdagochtend 16 juli voeren wij de musical op 

voor de kinderen van groep 1 t/m 5. 

Dinsdagmiddag 16 juli zijn de leerlingen van 

groep 6-7-8 om 11.45 uur vrij.  

Dinsdagavond 16 juli is het optreden voor de 

ouders, opa's, oma's, familie, vrienden en 

bekenden.  

Op woensdag 17 juli mogen de leerlingen van 

groep 6-7-8 een uurtje later starten, om 9.30 uur 

i.p.v. 8.30 uur. (Mocht dit een probleem zijn, dan 

graag een mailtje naar Sanne. We zorgen dan 

voor opvang.) 

 

 

Laatste-schooldag-borrel 

Op vrijdag 19 juli organiseren we de laatste-

schooldag-borrel. Alle ouders zijn welkom van 

10.45 – 11.45 uur.  Wij  zorgen voor de drankjes; 

wilt u een lekker hapje meenemen? 

We doen het deze keer zonder intekenlijst. 

Alle hapjes, koekjes, chips of komkommertjes zijn 

welkom! 

 

 

Laatste dagen groep 8 

Donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli zijn de 

leerlingen van groep 8, Renske en Koen, vrij.  

Op vrijdag 19 juli zijn jullie natuurlijk van harte 

welkom bij de borrel op het schoolplein.  

Maar daarna zit het er echt definitief op: jullie 

basisschooltijd is voorbij.  

Namens alle juffen en meesters wens ik jullie heel 

veel plezier en succes op de middelbare school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tweede rapport 

Op vrijdag 5 juli krijgen de leerlingen het tweede 

rapport mee. 

We hebben geen 10-minuten-gepreksavond 

gepland, maar natuurlijk kunt u altijd een 

gesprek aanvragen bij de leerkracht. 

 

 

 

 

0verig nieuws 

Kidskerk Houten! 

Een nieuw initiatief voor kinderen in de leeftijd 

van circa 3 tot 10 jaar. 

Op zondag 7 juli a.s. is er weer kidskerk: een 

kerkdienst speciaal voor kinderen buiten de 

reguliere vieringen om. De kerk (aan de 

Loerikseweg 12) is dan even helemaal van de 

kinderen. Tijdens de dienst staat er een 

Bijbelverhaal centraal en is er ruimte voor vragen 

en natuurlijk ook om te knutselen. Deze kidskerk 

begint om 9.30 en is om 10.30 weer afgelopen. 

Ook ouders/grootouders zijn van harte welkom 

om mee te komen. 

Het thema dit keer is “De toren van Babel”. 

Kom je ook? Voor vragen kun je contact 

opnemen met pastor Meike Hettinga 

(mhettinga@pj23.nl) 

 

 

 


