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Woen sdag 27 j un i = wenn en
In de vorige nieuwsbrief melden we het al: de J.P.Waale groeit. Er komen ook
in hogere groepen een aantal kinderen bij. Om die reden hebben we a.s.
woensdag als wendag gekozen. In de laatste schoolweken vinden op alle
scholen vaak diverse activiteiten plaats en het is natuurlijk niet leuk als je van
school gaat wisselen (best spannend!!!) en je zou dan net iets heel leuks op je
huidige school missen. Vandaar dat we deze dag wat langer voor de zomervakantie gepland hebben.

Na de ochtendpauze
schuiven we bovendien
even door. De kinderen
kijken dan alvast in hun
volgende groep. Daar
waar mogelijk schuift
ook de leerkracht naar
de volgende groep toe.
Op de volgende pagina
van deze nieuwsbrief
staat de groepsverdeling
voor volgend schooljaar.

Op de achterkant:

Groepsverdeling
2018-2019

2

Eindfeest 4 juli

2

Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 27 juni Rapport mee naar huis
 27 juni wendag nieuwe leerlingen; na de pauze = doorschuiven volgend leerjaar
 4 juli Eindfeest

R a p port me e
Op woensdag 27 juni krijgen de leerlingen hun laatste
rapport van dit schooljaar mee naar huis. Er zijn géén
centrale 10-minutengesprekken. Daar waar nodig zijn
ouders door ons al uitgenodigd, maar als er naar
aanleiding van het rapport toch nog behoefte is aan een
gesprek, dan horen we dat graag. We maken dan snel
een afspraak! Geen probleem.

 6 juli Kleuteruitje
 11 juli Bedankochtend
 11 juli Afscheidsavond gr.8
 13 juli Om 12.00 uur start
ZOMERVAKANTIE
(t/m 26 aug.)
 Let op: 12 september mogelijke stakingsdag basisonderwijs.
Nadere informatie volgt zodra
daar iets over bekend is.
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maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

gr. 1/2A

Juf Mylou

Juf Mylou

Juf Mylou

Juf Mylou

Juf Mylou

gr. 1/2B

Juf Manouk (Juf Elze)

Juf Manouk (Juf Elze)

Juf Manouk (Juf Elze)

Juf Lotte

Juf Lotte

gr. 3

Juf Marjan

Juf Marjan

Juf Marjan

Juf Manouk

Juf Manouk

gr. 4

Juf Kitty

Juf Kitty

Juf Kitty

Juf Susan

Juf Susan

gr. 5/6

Juf Renske

Juf Renske

Juf Francisca

Juf Francisca

Juf Francisca

gr. 7/8

Meester Tom

Meester Tom

Meester Tom

Juf Doortje

Meester Tom /
Juf Doortje

Hierboven zien jullie welke leerkrachten volgend schooljaar voor de groep staan. Veel bekende
namen, soms misschien wel voor een andere groep dan verwacht. Dat kan nu we met een groep
extra gaan werken.
De start van het schooljaar zal Juf Manouk het verlof van Juf Elze blijven doen. De donderdag en
vrijdag gaat zij bovendien lesgeven aan groep 3.
Er staan een aantal nieuwe namen tussen, die wij graag een gezicht geven:

Juf Manouk

Juf Susan

Juf Renske

Juf Doortje

Naast bovenstaande leerkrachten is juf Alette als Intern Begeleidster een aantal dagen aanwezig (zij
geeft alleen geen les meer). Ook juf Liesbeth en juf Hannie zijn weer van de partij en blijft juf Sterre
als onderwijsassistente in de kleutergroepen ondersteuning bieden. Juf Anouk gaat volgend schooljaar zelf weer de schoolbanken in voor een HBO-opleiding. Veel succes! Juf Fanny zal in het vervolg
op zowel dinsdag– als donderdagmiddag gymlessen verzorgen. Het gymrooster volgt t.z.t. nog.

Ei nd feest 4 ju li
Op woensdag 4 juli houden wij ons eindfeest. Het belooft weer een spektakelstuk te worden. Voor zowel de onder– als de bovenbouw eindigt het eindfeest rond 12.00 uur. We sluiten af met het eten van pannenkoeken! De rest
blijft nog even een verrassing.
Wel vragen we iedereen om op tijd op school te zijn. De deuren zullen al om
8.15 uur open gaan! Het programma voor de groepen 3 t/m 8 start direct om
8.30 uur. Zorg dus dat je op tijd in de klas bent!
We zijn nog wel op zoek naar een aantal hulpouders. Geef je op via de oproep op Parro.

Naast deze nieuwsbrief is er ook een speciale, gezamenlijke nieuwsbrief van SKG en de
J.P.Waale over volgend schooljaar i.v.m. de uitdagingen die we als groeiende school hebben.

