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AGENDA 
do.   28 juni 
do.     5 juli 
vr.      6 juli 
wo.  11 juli 
do.   12 juli 
vr.    20 juli 

 
 
vanaf 17.00 uur TheresiaTalentenShow (TTS) 
gr.6: 9.00 uur Thijsse’s Hof 
Rapporten mee naar huis 
Speelgoeddag groep 1, 2 & 3 
Musical groep 8 
Alle groepen om 12.00 uur uit: start ZOMERVAKANTIE!! 

 

TTS 
Donderdag 28 juni vanaf 17.00 uur verwelkomen we        
u allen weer graag voor de Theresia Talenten Show.         
Vanaf 17.30 uur starten we met de optredens. Het         
beloofd mooi weer te worden, dus wij gaan ervan uit          
dat het gewoon door kan gaan! 
 
Bikkelhard 
Op vrijdagmiddag 18   
mei kregen de   
leerlingen van de   
groepen 5, 6 en 7     
een clinic bij   
rugbyclub Haarlem.  
Spelenderwijs leerden de kinderen verschillende     
onderdelen van rugby kennen. Passen, rennen,      
passeren en tackelen. Wat hadden de kinderen een        
lol. 
 
Open Podium gr. 4 & 6 
Donderdag 31 mei was het de beurt aan de kinderen          
van de groepen 4 & 6 om hun optreden(s) uit te           
voeren tijdens het Open Podium. De gymzaal zat        
zoals vanouds helemaal volgepakt, wat weer zorgde       
voor een goede sfeer. 

De optredens  
waren heel leuk   
om naar te kijken.    
Groep 4 deed alles    
in Spaanse sferen;   
een liedje in het    

Spaans en ook nog eens een Spaanse dans. Groep         
6 deed het meer in de Friese stijl; na een kort liedje            
en een muzikaal intermezzo, werd er een quiz        
gespeeld met als thema Friesland. Het hele publiek        
werd erbij betrokken en het was een hilarisch        
spektakel stuk. 
 
 

Formatie 2018-2019 
Onderaan deze nieuwsbrief staat de     
formatieverdeling voor komend schooljaar. Zoals u      
kunt zien, hebben we gekozen voor meer       
ondersteuning in de groepen: zowel Stijn als Aafje        
zullen hier komend jaar alle dagen zijn. Daarnaast        
zullen zij het coördineren/ organiseren van alle       
feestelijkheden samen met de OV op zich nemen.        
Ook komend jaar zullen wij weer stageplekken       
bieden aan stagiaires van de PABO of de opleiding         
tot onderwijsassistent.  
De definitieve indeling van de kleutergroepen      
ontvangen de betreffende ouders komende week.  
 
Open Podium gr. 5 & 7 
Donderdag 21 juni was het laatste Open Podium van         
het jaar. De groepen 5 & 7 mochten nu hun          
voorstelling laten zien. 
Uiteraard werd er eerst begonnen met het optreden        
van het orkest. De kinderen die een       
muziekinstrument bespelen mochten in een bandje      
optreden. Dit zag er goed uit. 
Daarna was groep 5 met hun      
optreden over de Prehistorie.    
Dit was een combinatie van     
toneel, presentatie en zang. 
De kinderen van groep 7     
pakten uit met een musical     
sing-along. De Lion King kwam voorbij, Ciske de        
Rat, Bob de Bouwer en het slotstuk was een lied van           
de musical ‘the Cats’. Erg swingend om te zien. 
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Drievliet, wie wil dat nou niet?! 
Op maandag 11 juni j.l. zijn de kinderen van de          
groepen 1 t/m 7 op schoolreis gegaan naar        
attractiepark Drievliet. Met drie bussen vanaf school       

vertrokken wij  
naar het park...   
Onderweg zat  
alles mee en   
zodoende 
kwamen wij om   
10.00 uur aan   
bij Drievliet.  
Eenmaal binnen  

gingen de kinderen van de groepen 1 t/m 4 onder          
begeleiding over het park. De kinderen van de        
groepen 5, 6 en 7 mochten met een maatje vrij          
rondlopen over het park. Alle kinderen hadden een        
topdag! 
 
Wandelen en babbelen 
Van dinsdag 19 t/m vrijdag 22 juni       
was de avond4daagse. Bijna alle     
kinderen van school deden hier aan      
mee. Gezellig wandelen met je     
klasgenoten door grotendeels de    
natuur. Hoe gezond en fijn is dat?! 
 
 
Jarige juf 
Op 25 mei was het juffendag in groep 1/2 B! We zijn            
met zijn allen in heel veel bakfietsen naar het         
Brederodepark gegaan! Daar gezellig verschillende     
spelletjes gedaan en als afsluiting een ijsje en        
cadeautje toe! Dat was een heel geslaagd feest!  
Juf is enorm verwend door de kinderen! 

 

Peuterspeelzaal 
Het thema "Ridders en Prinsessen" hebben      
wij afgesloten met een bezoekje aan de       

Ruïne van Brederode. 
De kinderen waren er al een paar weken vol van en           

vroegen: “Juf,  
wanneer gaan we   
naar het kasteel?"  
En na de   
meivakantie was het   
dan zover. 
Rob vertelde een   
heleboel over de   
ruïne en de kinderen    
vonden de loopbrug   

en kijken in alle ruimtes heel spannend en leuk. 
Inmiddels zijn we met ons nieuwe thema begonnen        
wat heel toepasselijk "Op vakantie" is. Er gaan al         
wat peuters eerder op vakantie en dan praten we         
over hoe ze gaan: met het vliegtuig, de auto of bus           
en gaan de kinderen in een tent, caravan of huisje          
slapen? 
Verder zijn we ook bezig met natuur en buiten.         
Afgelopen week zijn we met de kinderen naar het         
bos geweest en met stenen, takken, mos en        
blaadjes kwamen we weer terug. 
We zullen daarom ook wat vaker fietsjes in de         
schuur laten staan en met de materialen uit het bos          
gaan ontdekken. 
Marty en Sandra  
 
Auto’s 
Nog maar weer eens een paar opmerkingen over de         
auto’s rond de school:  

- Wilt u parkeren in de daarvoor bestemde       
vakken zodat het voor alle kinderen veilig is        
om over te steken? 

- Zowel op de Dennen- als de Krullenlaan is        
de maximum snelheid 30 km per uur! 

- Regelmatig horen wij dat er beschadigingen      
zijn aan geparkeerde auto’s (b.v. per      
ongeluk met een fietsje er tegenaan? of       
mogelijk expres omgebogen antennes/    
ruitenwissers?) Laten we er met z’n allen       
voor zorgen dat niemand dit soort      
verrassingen aantreft als hij of zij weer bij        
zijn of haar auto komt. 
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Formatie 2018-2019 

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

groep 1-2A Patricia Patricia Noor Noor Noor 

groep 1-2B Marjolijn Marjolijn Marjolijn Marjolijn Marjolijn 

groep 3 Ria Ria Ria Ria Ria 

groep 4 Saskia Margo Margo Margo Margo 

groep 5 Wieteke Nick Nick Nick Nick 

groep 6 Elsabeth Elsabeth Hennie Hennie Hennie 

groep 7 Lian Lian Lian Edith Edith 

groep 8 Chantal Chantal Chantal Chantal Chantal 

            

OA gr. 5 Monique Monique     Monique 

OA gr. 4 & 6 Stijn Stijn   Stijn Stijn 

OA gr. 7 & 8 Aafje Aafje   Aafje Aafje 

            

RT   Wieteke/ Loes   Wieteke/ Loes   

IB Tirza     Tirza   

Gym Britt       Britt 

Muziek       Els   

Spaans   Yvonne       

Administratie         Marjan 

Evenementen managers     Aafje en Stijn     
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