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Agenda

Laatste nieuwsbrief
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Er is dit schooljaar
weer hard gewerkt door de kinderen en het team. Ook veel ouders
droegen gedurende het schooljaar hun steentje bij. Leesouders,
overblijfmoeders, brigadiers, leden van de ouderraad en de MR, oudpapierlopers, kortom alle ouders die op welke manier dan ook geholpen
hebben: heel erg bedankt en we hopen komend schooljaar ook weer
een beroep op u te kunnen doen.

Formatie volgend schooljaar
De vacature in groep 3/4/5 is inmiddels ingevuld. Ilse Kleefman wordt de
nieuwe juf van groep 3/4/5 en ons nieuwe teamlid. Op de
afscheidsreceptie van Albertine, donderdag 19 juli van 16.00 – 17.00 uur
zal Ilse ook aanwezig zijn, zodat ouders alvast kennis kunnen maken.
Het is nog niet gelukt om een nieuwe leerkracht te vinden voor de
bovenbouw. Daarom zal Pauline voorlopig op maandag en dinsdag de
bovenbouw blijven doen en zal Ilse fulltime in groep 3/4/5 werken.
Voorlopig ziet het plaatje voor volgend jaar er zo uit:
Groep1/2

Groep 3/4/5

Groep 6/7/8

Maandagmorgen

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Pauline Bokhorst

Maandagmiddag

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Pauline Bokhorst

Dinsdag

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Pauline Bokhorst

Woensdagmorgen

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Jacqueline Wind

Donderdagmorgen

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Jacqueline Wind

Donderdagmiddag

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Jacqueline Wind

Vrijdagmorgen

Nelleke Vos

Ilse Kleefman

Jacqueline Wind

Vrijdagmiddag

Groep
school

geen

12-07 10-minutenavond
13-07 Groep 6/7/8 Gastles
Qbuzz, 10.30 uur
14-07 Oud papier
16-07 Schoonmaakavond gr. 1/2
17-07 Afscheid groep 8
18-07 Schoonmaakavond gr. 1/2
19-07 Afscheidsreceptie juf
Albertine, 16.00 – 17.00 uur
20-07 Laatste schooldag,
vossenjacht, afscheid juf
Albertine
03-09 Eerste schooldag

Groep 1 geen school

1/2

12-07 Leerlingenraad 13.00 uur

Groep 3/4
school

geen

Groep 5/6: Ilse
Kleefman
Groep 7/8:
Jacqueline Wind

Onze onderwijsassistente, Anniek Elzen, zal komend schooljaar aanwezig
zijn op maandag, dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en
vrijdagmorgen.
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Verjaardagen
12-07 Sander uit groep 5
17-07 Milan uit groep 4
25-07 Lindsay uit groep 6
26-07 Myron uit groep 6
05-08 Jolein uit groep 4
13-08 Sanne uit groep 1
16-08 Nicole uit groep 6
16-08 Jaylen uit groep 3
24-08 Ankie uit groep 4
24-08 Koen uit groep 3
25-08 Femke uit groep 3
28-08 Danny uit groep 5

Afscheid groep 8
Op dinsdag 17 juli nemen we afscheid van groep 8. Tijdens het open
podium, ’s middags om 14.30 uur, nemen alle groepen afscheid van de
kinderen van groep 8. Alle ouders (dus niet alleen ouders van de
achtstegroepers) zijn uitgenodigd voor dit open podium.
Om 16.30 uur worden de kinderen die afscheid nemen weer op school
verwacht. Samen met het team gaan we bowlen en eten in
Stadskanaal.
Vanaf 19.30 uur krijgt de avond nog een officieel tintje en zijn ook de
ouders van de kinderen die afscheid nemen uitgenodigd.

Afscheid juf Albertine
Op donderdagmiddag 19 juli van 16.00 tot 17.00 uur worden ouders en
andere belangstellenden in de gelegenheid gesteld om Albertine de
hand te schudden onder het genot van een hapje en een drankje.
Het afscheid met de kinderen is op vrijdag 20 juli. We beginnen die
morgen om 8.30 uur met de vossenjacht. We zoeken nog ouders die een
groepje kinderen willen begeleiden.
Daarna zetten we de activiteiten voort in het speellokaal. Ouders zijn
hiervoor ook van harte uitgenodigd.
De kinderen mogen deze morgen op school blijven eten. Na het eten,
om ongeveer 12.00 uur begint voor alle kinderen de zomervakantie.
De kinderen hoeven deze morgen geen eten en drinken mee te
brengen.

Feestelijke schoolavond

Kleuternieuws
Nieuwe leerling:
Op 26 augustus wordt Ruben
van den Bergh 4 jaar. Ruben
heeft al een paar keer in groep
1/2 gekeken en komt na de
vakantie alle dagen op school.
Welkom Ruben!

Overblijven
We zijn voor komend schooljaar op zoek naar een vrijwilliger die op
donderdag het overblijven wil doen.

Leestip voor de zomervakantie
Wie het leuk vind om informatieve boekjes te lezen kan tot 1 september
terecht op www.dconline.nl. De reeksen Kijkdoos, Mini, Junior en
Informatie (boekjes die we nu in ons documentatiecentrum hebben
staan) zijn daar online te vinden.

Feestelijke schoolavond
Op de website van de school staan heel veel leuke foto’s van de
feestelijke schoolavond. Uiteindelijk heeft de quiz de uiteindelijke
winnaars bepaald:
Groepje 8 had slechts 1 foutje gemaakt en zij hebben dus gewonnen!
Gefeliciteerd, Wendy, Jolein, Sanne, Noor, Nelleke, Anna en Tess!

Bijbelrooster
16 t/m 20 juli 2018
De werkers in de wijngaard, Mattheüs 20:1-16
Deze nieuwsbrief is ook na te lezen op onze website www.school59.nl
De volgende nieuwsbrief komt uit op donderdag 6 september.
Met vriendelijke groet namens het team,
Pauline Bokhorst

CBS School 59 is onderdeel van Stichting CKC Drenthe

We wensen iedereen
een goede
zomervakantie toe.
We verwachten alle
kinderen op maandag
3 september weer op
school.

