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Geachte ouders, verzorgers, 
Nog een korte laatste nieuwsbrief van het jaar. We willen u bedanken voor de fijne manier waarop 
we met u hebben kunnen samenwerken aan de ontwikkeling van de kinderen. Ook dit jaar hebben 
we weer veel hulp,  steun en vertrouwen ervaren. We gaan nu eerst vakantie houden. We zien elkaar 
terug op maandag 2 september. 
 

We wensen u een hele fijne vakantie 
 

Alvast 2 zaken voor het nieuwe jaar: 
De kleutergroepen gaan de kleuterhal bij hun lokalen betrekken; de wanden zijn dus open. Het is dan 
fijn als de ouders en kinderen van de groepen 3 t/m 8 door de andere ingang naar binnen gaan en 
niet door de kleuteringang.  
 
Met ingang van volgend schooljaar stoppen we met het buiten zingen voor de jarigen. Na een aantal 
jaren is het goed om weer eens een andere vorm te kiezen. De jarigen vergeten we niet: die zullen 
we toezingen tijdens schoolvieringen die we regelmatig zullen gaan houden. 
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Afscheid juf Klaasje 
 

 
 
Wat een geweldige dag was het vorige week donderdag! Zoveel bloemen, kaarten, lieve woorden en 
cadeautjes! Daar wil ik jullie allemaal ontzettend voor bedanken! Toen ik vorige week donderdag 
door de haag van kinderen(met bloemen) liep, moest ik wel even slikken.  Ons huis is, zoals op de 
foto te zien, een bloemenzee! Zo kleurrijk als deze bloemen samen zijn, zo heb ik het werken op de 
Wegwijzer ook ervaren. Heel veel gedeeld en gedaan, waar ik echt van genoten heb. Ikwil jullie als 
ouders bedanken voor het vertrouwen! Ik zal het werken op school en iedereen en alles wat daar 
mee verbonden is ontzettend missen!! 
 
Tegelijkertijd ben ik dankbaar dat ik in gezondheid samen met mijn man, kinderen en kleinkinderen 
aan een nieuwe periode in mijn leven mag beginnen. 
 
Ik wens jullie allemaal een goede toekomst en voor nu een fijne vakantie! 
 
Hartelijke groet, Klaasje 
 
Activiteiten in de vakantie 
Elke woensdagmiddag is er voor kinderen van de basisschool de gelegenheid voor contact en 
ontmoeting in 7312. Ook is er voor de kinderen de mogelijkheid om deel te nemen aan activiteiten.  
Veel kinderen bezoeken wekelijks de inloop van 13.00 -15.30 uur. Er is  besloten tijdens de 
zomervakantie open te blijven zodat de kinderen die niet op vakantie gaan ook in de vakantie kunnen 
genieten van contact, ontmoeting en een zomers activiteitenaanbod. 
Van harte aanbevolen. 
 
 
 
 
 


