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Schoolreis  

 

Vandaag konden de groepen 3 t/m 6 eindelijk weer op schoolreis! Met z’n allen 

bezochten zij Drievliet. Het was heerlijk weer en iedereen heeft een gezellige dag 

gehad.  

 
 

  

Zomerfeest 

 

Vandaag was het op school feest voor de peuters en de kleuters! In de ochtend 
werden er allemaal leuke spelletjes gedaan in de klassen en mochten de kinderen 
zelf een ijsje bestellen bij de ijscoman. In de middag kwamen er 
ouders/opa’s/oma’s/tantes/ooms van de kinderen langs om gezellig mee te 
picknicken. Het was een hele gezellige en feestelijke dag. 
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Olympiade groep 8 

 

Op dinsdag 21 juni deed groep 8 mee aan de Haagse Schoolsport Olympiade, een 

sportdag speciaal georganiseerd voor groep 8 kinderen van de Haagse 

basisscholen. De kinderen hebben hard hun best gedaan en heel erg sportief 

gespeeld. 

 

 

Zeeheldenfestival 

 

Op woensdag 29 juni a.s. van 12.00-13.00u mag onze school optreden tijdens het 
Zeeheldenfestival. Dit optreden vindt plaats op het Prins Hendrikplein. Samen met 
onze muziekdocenten Nicky en Jordan is er door alle kinderen hard geoefend om 
een mooi optreden voor de ouders en bewoners uit de wijk te verzorgen. 
  
Alle groepen doen mee aan het optreden, groep 7a en groep 8 uitgezonderd. Dit 
betekent dat wij samen met vrijwel de hele school naar het Prins Hendrikplein 
zullen gaan. We willen u als ouder(s)/verzorger(s) vragen om deze dag om 11.50u 
aanwezig te zijn op het schoolplein. Wij zullen dan samen met de kinderen, de 
leerkrachten en de muziekdocent naar het Prins Hendrikplein lopen. U kunt daar 
genieten van het optreden van de kinderen. Na het optreden mogen de kinderen 
gelijk met u mee naar huis en hoeven zij niet mee terug naar school. 
  
Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de kinderen die naar de BSO gaan op woensdag 
willen wij vragen om zelf bij de BSO door te geven dat uw kind pas na het 
optreden op school kan worden opgehaald. Deze kinderen zullen met de 
leerkracht terug lopen naar school en wachten tot de BSO er is. Mocht de BSO hier 
niet aan mee willen werken, zou u dit dan door kunnen geven aan de leerkracht 
van uw kind? 
  
Natuurlijk hopen wij dat alle kinderen gezellig mee doen! Mocht uw kind toch niet 
mee kunnen doen vanwege andere verplichtingen, wilt u dit dan zsm doorgeven 
aan de eigen leerkracht en uw kind om 11.50u ophalen op school? 
 



Formatie schooljaar 2022/2023 

 

Eerder deze week heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de formatie 

voor volgend jaar. We zijn heel blij dat het ons, ondanks het lerarentekort, toch 

gelukt is om de bezetting voor alle groepen rond te krijgen. Hieronder vindt u 

nogmaals het overzicht. 

2022/2023 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Peuterschool Justyna Gray 
Elles Danko 

Christiane Fick 
Elles Danko 

Christiane Fick 
Justyna Gray 

Justyna Gray 
Elles Danko 

Christiane Fick 
Elles Danko 

1/2 a Esther Timan Esther Timan Esther Timan Esther Timan Esther Timan 

1/2 b Anne-Marie Jagga Anne-Marie Jagga Ellis van Rijn Ellis van Rijn Ellis van Rijn 

1/2 c Marije Meijer Marije Meijer Marisca 
Kartopawiro 

Marisca 
Kartopawiro 

Marije Meijer 

1/2 d 
(jan 2023) 

Kylie Rutten Ilse Geerlings Kylie Rutten 
Ilse Geerlings 

Kylie Rutten 
Ilse Geerlings 

Kylie Rutten 
Ilse Geerlings 

Groep 3 Gijs van Luinen Gijs van Luinen 
Pandora Rietmeijer 

Pandora Rietmeijer Gijs van Luinen Pandora 
Rietmeijer 

Groep 4 Christian Theos Christian Theos Kim Weverling Christian Theos 
Kim Weverling 

Christian Theos 
Kim Weverling 

Groep 5 Arriënne 
Ouwehand 

Arriënne 
Ouwehand 

Kunstles, muziek, 
gym 

Arriënne 
Ouwehand 

Arriënne 
Ouwehand 

Groep 6 Saskia Steggerda Saskia Steggerda Kunstles, muziek, 
gym 

Saskia Steggerda Saskia Steggerda 

Groep 7 Ingrid Leeflang Ingrid Leeflang Kunstles, muziek, 
gym 

Ingrid Leeflang Ingrid Leeflang 

Groep 8a Marisca Hiwat Marisca Hiwat Marisca Hiwat Marisca Hiwat Marisca Hiwat 

Groep 8b Greetje Moonen Greetje Moonen Tim Bellekom Tim Bellekom Tim Bellekom 

 

 

Koffie-ochtend Leren Zichtbaar Maken 

 

Op woensdagochtend 22 juni vond op school een koffie-ochtend plaats die in het 

teken stond van Leren Zichtbaar Maken. Helaas waren hier maar een aantal 

ouders bij aanwezig. Desondanks was het een interessante bijeenkomst met 

goede gesprekken. 

Zelftesten uitgedeeld 

 

Helaas lijkt er in Nederland weer een coronagolf aan te komen. Wij hebben alle 

kinderen deze week dan ook weer een zelftest mee naar huis gegeven. Uiteraard 

hopen we dat deze zelftesten niet nodig zijn en dat we het schooljaar gezellig met 

alle kinderen kunnen afsluiten! 

 



Vakantierooster 2021-2022 
 

Data Eerste dag Laatste dag 
Zomervakantie 9 juli 2022 21 augustus 2022 

Vrije middagen: 

8 juli  Vanaf 12.0 uur vrij Groepen 1 t/m 8 

 


