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Nieuwsbrief 

Nieuws uit de school 

Zomervakantie. 

Het schooljaar zit er al weer bijna op. Het is tijd om lekker te genieten. 

Wellicht van een vakantie, of gewoon heerlijk van de tijd die je 

samen met elkaar hebt. 

Dit jaar hebben we verschillende momenten gehad om samen te 

vieren.  
 

 Meester Marco is vader geworden van een prachtige zoon.  

 We kregen ‘nieuwe’ vloerbedekking in school,  

 We hebben de samenwerking gezocht met de bibliotheek, zo 

konden we dit jaar starten met het dreumesuurtje bij ons op 

school  

 Na de vakantie starten we met de peuterspeelzaal.  

 Bij het schoolvoetbaltoernooi zijn weer prachtige resultaten 

behaald.  

 Er is inmiddels ook een pleinplan opgesteld, dus hopen we 

volgend schooljaar ons schoolplein aan te pakken. 

Ik vergeet vast nog zaken te benoemen. 

Het is goed om ons bewust te zijn van al het goeds dat we samen 

hebben bereikt en / of ervaren. 

 

 

Dit jaar nemen we afscheid van Tjitske de Jong 

en Linda Woldring. Wij wensen onze collega’s al 

het goeds en veel succes voor de toekomst.  

 
 

 

De leerlingen van groep 8, gaan hun (school)pad op het Voortgezet 

Onderwijs vervolgen. We wensen hen heel veel succes, veel plezier 

en kom nog eens langs! 

 

 

Via deze weg willen wij ook alle ouders bedank en 

voor hun inzet zowel dit jaar, als de afgelopen jaren. 

Samen hebben we veel bereikt. 

 

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie! De school begint weer op 

maandag 29 augustus.     Team Sint Fransschool. 

  
Harm Tiesingstraat 2 
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Belangrijke Data 

11-7-2016 

 musical/afscheid groep 8 

15-7-2016 

 alle leerlingen om 12 uur 

vrij! 

  Zomervakantie  

  van 16 juli t.m. 28 augustus 
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Afscheid groep 8: 

Maandag neemt groep 8 afscheid van de basisschool. De leerlingen 

zijn de afgelopen weken bezig geweest met het repeteren voor de 

musical.  

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: 

 De leerlingen van groep 8 worden om 08.45 bij de Ark verwacht. 

 ’s Middags is de musical voor alle leerlingen van de school. Zij 

zullen gezamenlijk naar de Ark toe lopen.  

Alle kinderen kunnen om 14.00 uur bij de Ark worden opgehaald, 

dus niet op school. 

 ’s Avonds is de musical voor genodigden. Alle kinderen hebben 

uitnodigingen meegekregen.  De leerlingen zullen er om 18.30 uur 

zijn. De zaal is geopend vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur zal de 

musical beginnen. Alle leerlingen van groep 8 hebben nog een 

extra brief mee gehad. 

 Vrijdag 15 juli vanaf 10.15 uur, zullen de leerlingen van groep 8 

afscheid nemen van de school en alle andere leerlingen. 

 

Laatste schooldag. 

   Vrijdag 15 juli zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij. 

 

KIKA. 

Het bedrag dat is opgehaald voor KIKA is € 1242,- .Een geweldig 

resultaat!! Namens het team wil ik iedereen bedanken voor het 

deelnemen en organiseren van deze sponsorloop. In de meest 

letterlijke zin waren we samen in beweging voor het goede doel. 

Nieuws uit de groepen 

Groep 1 & 2 

Vrijdag nemen wij afscheid van juf Romy en juf Charèl. Bedankt voor 

jullie inzet het afgelopen schooljaar!  
 

Graag allemaal vrijdag een plastic tas mee naar school. 
 

Iedereen bedankt voor het leuke schooljaar en een fijne vakantie!  

 

Groep 4 

Nog een weekje en dan kunnen we lekker vakantie vieren. 

Maandag gaan we de musical van groep 8 bekijken.  

 Dinsdag gaan we opruimen, kennismaken in de nieuwe groep en 

gymmen. Als het mooi weer is gaan we buiten gymmen.  

 Woensdag en donderdag gebruiken we voor opruimen en leuke 

dingen. Het is handig als de kinderen een plastic tas meenemen 

naar school.  

 Vrijdag zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en krijgen ze hun rapport 

mee.  

We hebben een druk, maar mooi schooljaar achter de rug in groep 4.  

Allemaal bedankt voor het leuke jaar en heel veel plezier in je nieuwe groep. 

Schoolregels 
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Groep 5 

De laatste week is alweer aangebroken, het jaar is voorbij gevlogen!  
 

Deze week ruimen we de klas op en krijgen alle kinderen hun spullen mee naar huis. Daarom 

graag alle kinderen een plastic tas mee naar school! 
 

Iedereen bedankt voor het leuke schooljaar en een fijne vakantie! 

Groep 6 

De laatste week van het schooljaar, bijna vakantie!  
 

 Maandag gymmen we bij mooi weer op het plein. Dat betekent dat je niet echt 

gymkleding nodig hebt, maar een extra shirtje, makkelijke broek en goede schoenen is wel 

aan te bevelen. 

 Wil iedereen maandag alvast een plastic tas meenemen voor je spulletjes? Aan het begin 

van de week gaan we alles opruimen. 

 Donderdag wil ik graag mijn verjaardag vieren in de klas. De kinderen hoeven deze dag 

geen eten en drinken mee te nemen. Wel een iPad mee! 
 

Iedereen bedankt voor het leuke schooljaar en alvast een fijne vakantie! 

Groep 7 & 8 

Schoolkamp: 

Het schoolkamp van groep 8 was een groot succes! We hebben het tijdens de activiteiten 

lekker droog gehouden. Alle ouders, die hebben meegereden willen we hartelijk bedanken.  
 

Afscheid groep 8: 

De informatie voor het afscheid staat vermeld in het algemene gedeelte. Alle leerlingen van 

groep 8 hebben de informatie nog mee naar huis gehad. 
 

Laatste schoolweek: 

De laatste schoolweek is alweer aangebroken. Deze week gaan we samen met groep 7 de 

klas opruimen en inrichten voor het nieuwe schooljaar.  
 

Volgende week vrijdag gaan we niet meer gymmen. 
 

Willen alle leerlingen van groep 7 vrijdag een plastic zak meenemen naar school? 
 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor het afgelopen schooljaar. We hebben weer vele leuke 

dingen gedaan. Nu eerst lekker genieten van een welverdiende vakantie! 
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10 juli Dilayla Dülger 

16 juli Sjantal Arling  

18 juli Demi Joustra 

18 juli  Caren Osman Sharif 

20 juli  Joey Brookman 

20 juli  Corina Scholten 

22 juli  Isabella Schäfer 

23 juli  Giel Wolters 

25 juli  Rosario Caly  

01 aug. Kaya Dülger 

02 aug. Berend Fuhler 

03 aug. Folkert van Veen 

08 aug. Harm Teuben 

10 aug. Zara Brijan  

10 aug.  Kiana Heijne 

11 aug.  Berat Tuncer 

13 aug.  Nikolay Nijs 

16 aug Senna Oosting 

16 aug. Alexandra Roggeveld 

18 aug. Esmée Wolters 

23 aug. Nick Winkel 

24 aug. Herman Oosting 

25 aug. Jordy Mujkanovic 

26 aug. Quinn Buis  

26 aug. Haron Dekker 

28 aug. Rosa Hindriks 

28 aug. Noa Joustra 

29 aug. Jaemily Heijne 

31 aug. Gwen Oosting 

02 sep   Jenietta Oosting 


