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Uitnodiging afscheidsreceptie  

Woensdag 13 juli vieren wij het afscheid van juf Nienke. ’s Middags is er van 15.15uur tot  

17.15 uur een afscheidsreceptie, waarop u van haar, maar ook van Jenneke van den Heuvel 

(administratie) en Ania Serek (ondersteuning onderbouw) afscheid kunt nemen. Wij hopen op uw 

komst!  

 

UIT DE GROEPEN 

Uit het Berenhol & de Vlindertuin 

Vrijdag speelgoedochtend. 

Vrijdag mogen alle Beren en Vlinders speelgoed mee naar school, omdat 

wij dan een speelgoed-ochtend hebben. Wij willen jullie vragen om geen 

gevechtsspeelgoed mee te nemen. 

 

Uit de Apenkooi 

11 juli 

Maandag 11 juli zal juf José afwezig zijn. Juf Harmke komt deze dag in de Apenkooi. 

 

Donderdag 14 juli 

De laatste donderdag van het schooljaar gaan we met de Apen tosti’s eten. De 

kinderen mogen dan een boterham met kaas, ham/kaas of iets anders lekkers meenemen! 

 

Uit het Pandabos 

Film 

Afgelopen vrijdag hebben de 8
e

-jaars hun eigen eindfilm al kunnen kijken. Wat hebben we 

gelachen en wat zijn we trots op het eindresultaat! 

Dinsdag 12 juli mogen jullie, als genodigden, ook komen genieten van de film. We vragen u met 

klem om u aan de uitnodiging te houden. Dus alleen ouders/verzorgers, oudere broers/zussen en 

grootouders zijn van harte welkom. De jongere broertjes en zusjes zullen dinsdagmiddag op 

school de film kijken. 

 

Laatste schooldag achtstejaars 

Woensdag 13 juli is de laatste schooldag voor de achtstejaars. Rond 

12.00 uur zullen wij de kinderen op een gepaste manier uitzwaaien. Hoe 

en wat verklappen we nog niet. Maar voor de kinderen zou het leuk zijn 

als hun ouders/verzorgers ook komen kijken. Dus graag tot dan! 

 

Instroom kinderen 

Vanaf maandag 4 juli komen Finn & Mats Ettekoven, bij ons op school. 

Finn komt in de Vlindertuin en Mats in het Stokstaartjeshol. 

We wensen hen van harte welkom en hopen dat ze een fijne tijd zullen hebben op onze school. 



Aanwezigheid 

Aanwezigheid Peter Möhlmann 

Dag Datum Wanneer  

Dinsdag 5 juli Hele dag 

Donderdag 7 juli Hele dag 

 

Agenda 

Datum Activiteit Tijd: Wie 

Van 4 t/m 8 juli 10 min. gesprekken op verzoek Na schooltijd Ouders / verzorgers 

Donderdag 7 juli Oud papier 18.00 uur Ouders 

    

Dinsdag 12 juli Afscheidsavond 8
e

 jaars ’s avonds 8
e

 jaars en 

ouders/verzorgers 

Woensdag 13 juli Weekviering 11.00 uur – 12.00 

uur 

Iedereen 

Woensdag 13 juli Afscheidsreceptie juf Nienke, 

Ania en Jenneke 

15.15 – 17.15 uur Iedereen 

 

Trefwoord: Eenheid? 
De ene zebra is de andere niet en geen twee kinderen zijn hetzelfde. Onze wereld staat bol van 

verschillen en diversiteit. Is dat niet verwarrend? Iedereen 

dezelfde taal, geen onderscheid in rassen, over de hele 

wereld dezelfde normen en waarden… dat is toch veel 

gemakkelijker en overzichtelijker? 

Wat is de zin van veelheid en verscheidenheid? Een vraag 

van alle tijden. En het Bijbelse verhaal over de Toren van 

Babel is een oerverhaal dat naar een betekenis zoekt. Het 

verhaal laat in ieder geval een kritisch geluid horen: stel je 

voor dat er maar één plek is om God te ontmoeten, één volk dat het voor het zeggen heeft, één 

taal die de waarheid spreekt, één levenswijze die gelukkig kan maken… moet je daar niet een 

beetje voorzichtig mee omgaan? 

 

Er is een tijd van komen en ….. 
Na bijna 16 jaar, eerst op De Tondel en later op Kristalla gewerkt te hebben, 

ga ik per 1 augustus met pensioen.  

Graag wil ik mijn collega’s, de kinderen en de ouders bedanken voor de 

goede samenwerking in de afgelopen jaren.  

Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan, 

en voor mij is de tijd van gaan nu gekomen.  

Ik wens iedereen het allerbeste voor de toekomst!               

Hartelijke groet, Jenneke 
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