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2. Formatie
Vanochtend heeft u de communicatie
over de formatie van volgend schooljaar
ontvangen. Zoals u in het overzicht heeft
gezien gaan wij aan het einde van het
schooljaar afscheid nemen van Lisette. Zij
zal met ingang van het nieuwe schooljaar
een nieuwe uitdaging op een school in
Nieuwegein aangaan. Met haar groep
nemen we in de laatste week afscheid van
haar, ouders zullen hier nog over worden
geïnformeerd. Lisette zal op donderdag 18
juli voor het laatst bij ons op school
aanwezig zijn.
Ook nemen wij afscheid van Willemijn en
Evie die vanaf de meivakantie de kinderen
van de instroomgroep geweldig hebben
begeleid. Willemijn zal volgend jaar op de
Zevensprong gaan werken en Evie
oriënteert zich nog op een nieuwe
uitdaging. Wij wensen hen alle drie veel
succes toe met hun nieuwe uitdaging.

1. Verjaardag Milan
3. Jaarafsluiting
Dinsdag 9 juli staan we stil bij de
verjaardag van Milan. Hij zou dan 9 jaar
geworden zijn. Wij willen Milan blijvend
herinneren en daarom hebben we
besloten om deze dag een boom te
planten ter herinnering aan hem. De
boom staat symbool voor de groei van
onze herinnering aan Milan. Samen met
zijn broer Sven zal de groep van Milan,
groep 5, aan het begin van de dag de
boom planten. Op de dag zelf zullen alle
groepen even langsgaan bij de boom om
zo ook even stil te staan bij hem. “Milan,
voor altijd in ons hart”.

Op donderdag 11 juli is de traditionele
Jaarafsluiting. De avond zal om 18.30 uur
beginnen met een optreden van elke
groep. Na de optredens gaan de groepen
1 tot en met 4 met hun leerkracht naar de
klas. Hier kunt u uw kind komen halen. De
groep 5 tot en met 8 zetten hun stoel
terug in de klas en komen zelf weer naar
het schoolplein. Voor de kinderen is er
een disco van 19.45 tot 20.45 uur. Daarna
is het feest afgelopen.

De Oudervereniging zal weer zorgen voor
drinken voor oud en jong. De limonade is
de hele avond gratis. Indien u een
alcoholische versnapering wenst, wordt €
0.50 in rekening gebracht. U kunt met pin
betalen.

wilt u dit dan wijzigen in uw ouderaccount
van ParnasSys? Dan komt het correct in
ons administratiesysteem te staan. Met
ingang van het nieuwe schooljaar kunt u
uw privacy voorkeuren aangeven in Social
Schools. Wij zullen u hierover na de
zomervakantie meer informeren.
7. Rekentuin, Taalzee en Words en Birds

We hopen op een gezellige afsluiting van
het schooljaar.

Als bijlage bij de nieuwsbrief een brief
over nieuwe accounts voor Rekentuin,
Taalzee en Words en Brids voor komend
schooljaar!

4. Rapport en gesprekken

8. Wandelen voor water

Vandaag hebben de kinderen hun rapport
gekregen. Komende week is er de
mogelijkheid tot een oudergesprek
hierover. U heeft zich hiervoor kunnen
intekenen via de app van Social Schools of
u heeft een uitnodiging via de leerkracht
ontvangen.

In april hebben de kinderen van groep 7
en 8 gewandeld voor water. Als school
hebben wij hierbij maar liefst € 1.563,65
opgehaald. Een enorm bedrag dat besteed
zal worden aan de waterprojecten van
Simavi in Oeganda en Tanzania.

5. Afscheid groep 8
Ouders van groep 8 zijn gisteren
geïnformeerd over de activiteiten in de
laatste weken van het schooljaar. Vanaf
maandag zullen de repetities op het grote
podium beginnen! Het einde van de
basisschoolperiode komt nu echt snel in
zicht. Dinsdagochtend 16 juli zullen zij de
musical opvoeren voor alle kinderen van
de school. Op woensdagochtend is er een
uitvoering voor alle opa’s, oma’s, broers,
zussen en oud-leerlingen.
Woensdagavond vindt dan het
daadwerkelijke afscheid plaats en voeren
de kinderen voor het laatst de musical op.
6. Groepslijsten
De lijsten van de nieuwe groep zullen via
Social Schools worden verspreid per
groep. Uiteraard conform de toestemming
die u heeft gegeven voor het delen van
naam, adres en telefoonnummer.
Mochten hier onjuiste gegevens opstaan,

9. Nieuwe biebouders gezocht!
Hou jij van lezen en vind jij het leuk om
kinderen te begeleiden bij een bezoek aan
onze schoolbibliotheek? Wij zoeken voor
volgend schooljaar voor de vrijdagochtend
8.30-9.00 uur nog 2 ouders die dit bij
toerbeurt willen doen. Lijkt jou dit leuk,
stuur dan een berichtje naar
marlies.peek@vanharteschool.nl
10. Gevonden voorwerpen.
We hebben ook dit jaar weer schoenen,
shirts, broeken, tassen verzameld. Vanaf
maandag t/m vrijdag liggen de gevonden

voorwerpen in de aula. Bent u iets kwijt
van uw zoon/dochter, kom even kijken.
11. Schoonmaakmiddag 15 juli
Aan het einde van elk schooljaar maken
we de klassen en de materialen een keer
extra schoon om zo na de vakantie weer
fris te kunnen starten. In de bovenbouw
doen we dit vooral samen met de
kinderen. In de andere groepen is enige
hulp van u wel gewenst. Via de app wordt
u geïnformeerd vanuit de groep wanneer
hier uw hulp voor wordt gevraagd en in
welke vorm of op welk moment.
12. Laatste schooldag
Het duurt nog eventjes, maar over twee
weken is de laatste schooldag op vrijdag
19 juli. Alle kinderen zijn om 12.00 uur vrij
van school. Voor die tijd zwaaien we, met
alle kinderen van de school, de kinderen
van groep 8 uit om 11.15 uur. De ouders
van groep 8 zijn hierover van de week al
geïnformeerd.
Aansluitend om 11.30 uur zullen de
kinderen van groep 2 die naar groep 3
gaan, uitglijden aan de kant van de
Julianastraat. Ouders zijn uiteraard ook
welkom om hierbij te komen kijken.
13. 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 )

