
 
 

Agenda 

Maandag 4 juni t/m vrijdag 

15 juni: CITO toetsen 

(uitloop t/m 20 juni) 

Maandag 4 juni t/m 

donderdag 7 juni: 

Avondvierdaagse 

Donderdag 21 juni: 

Schoolreis groep 1 t/m 6 

Vrijdag 22 juni: GL dag; alle 

leerlingen vrij 

Maandag 25 juni: 

Studiedag; alle leerlingen 

vrij 

Dinsdag 26 juni t/m vrijdag 

29 juni: kamp groep 7/8 en 8 

 

 

. 

 

 

Beste ouders / verzorgers, 

Zo langzamerhand beginnen we aan het laatste deel van dit veelbewogen 

schooljaar. De avondvierdaagse, de schoolreisjes en het kamp zijn natuurlijk 

geweldig leuk .  

En groep 8 sluit het jaar af met een fantastische musical. Kortom, in de 

laatste weken staan naast het leren ook de leuke dingen centraal. 

In de tussentijd maken wij als team de veranderplannen voor 2018 – 2019.  

Ambitieus als dat we zijn kunnen we uit veel onderwerpen kiezen.  

We zullen ons in de plannen moeten beperken en onze aandacht focussen 

op de belangrijkste zaken. Uiteraard zal ik u daarvan op de hoogte stellen.  

De uitnodiging om in oktober 2018 weer met elkaar verder te praten over de 

school en “alles wat daar bij hoort “ staat ook gewoon overeind. 

Wellicht zie ik u volgende week bij de avondvierdaagse, 

Paul Defourny 

Directeur  Zeetuin 
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Workshop klei 

De afgelopen week is er in de groepen 1/2, 5/6 en 

7/8  een workshop klei gegeven door beeldend 

kunstenaar Christian Wisse. De leerlingen hebben 

geweldige dingen gemaakt. 

Volgende week zijn de andere groepen aan de 

beurt voor de workshop klei. 

 

 

 

Nieuws over de mediatorentraining! 

De leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 die de mediatorentraining van De Vreedzame 
School volgen, zijn inmiddels aan het oefenen met mediatie in echte conflictsituaties. En dit 
doen ze al heel goed. Zij hebben nog een laatste opdracht gekregen om presentaties aan alle 
klassen te geven. Op maandag 18 juni is hun laatste bijeenkomst met onze Vreedzame 
School trainster Mirjam. Hopelijk slagen ze allemaal voor hun mediatorendiploma! 

 

Luizen pluizen 

Voor het volgende schooljaar zijn wij 

dringend op zoek naar ouders die 

willen helpen bij het controleren op 

luizen. De afgelopen keer heeft 1 

moeder in haar eentje de hele 

school moeten controleren, 

waarvoor dank!! 

Heeft u soms een uurtje over en wilt 

u meehelpen, dan zouden wij enorm 

geholpen zijn. U kunt zich opgeven 

bij Kirsten of Debby. 
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