obs De Phoenix
Week 29 - 2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. We hebben het schooljaar op de locaties
afgesloten met een einde-jaar-picknick (loc. SP) en een einde-jaar-terras (loc. BOL) We willen u
bedanken voor uw hulp en vertrouwen dit schooljaar. We wensen iedereen een mooie zomer toe.
Maandag 3 september verwachten we alle kinderen weer op school.
Groet,
Het team van de Phoenix
Locatie Sint Pancras

Kalender juli en augustus
Vrijdag

20 juli

Zaterdag

4 augustus

Laatste schooldag - margemiddag
12.00 uur start zomervakantie (t/m 2 september)
Oud papier (Sperwer)

Zaterdag

11 augustus

Oud papier (Kerkplein)

Maandag

3 september

08.30 uur start schooljaar

Nieuws vanuit het team
Afscheid van leerkrachten
In de informatiebrief over de groepsindeling heeft u kunnen lezen dat we van de volgende collega’s (tijdelijk)
afscheid nemen:
Anniek Dekker en Ine Thomassen hebben er beide voor gekozen een baan dichter bij huis te zoeken.
Beide hebben deze week met een warm gevoel voor de Phoenix, helaas, afscheid genomen van ons.
Lotte Schrijvers gaat na de zomervakantie genieten van haar zwangerschapsverlof. Zij zal na de
voorjaarsvakantie terugkomen om het zwangerschapsverlof van Claudia van Stralen-Bloem in te gaan
vullen.
We bedanken Anniek en Ine voor hun inzet bij ons op school. We wensen hen veel plezier met hun andere
baan en Lotte wensen we een fijn zwangerschapsverlof.

Schoolnieuws
Vuilnismannen on tour
Dinsdag 17 juli was voor de leerlingen van groep 4/5/6 uit BOL en
SP een muzikale activiteit georganiseerd om het schooljaar op
een spectaculaire manier af te sluiten. Deze activiteit was
georganiseerd vanuit het overgebleven geld van de
schoolactiviteit en vond plaats op de locatie BOL. Bij het
eindconcert om 14.30 uur konden de kinderen op veel
belangstelling van ouders/verzorgers rekenen en hebben ze
gezamenlijk een fantastisch ritmisch optreden verzorgd.
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Sport- en speldag groep 1 t/m 4
Woensdag 18 juli was de sport- en speldag voor groep 1 tot en met 4. De kinderen
hebben deze dag onder begeleiding van leerlingen uit groep 6 en groep 7
verschillende sportieve activiteiten doen. Van het overgebleven budget van de
schoolactiviteit waren leuke spellen besteld, zoals een springkussen en een groot
(opgeblazen) dartbord. Het was een gezellige en sportieve dag.

Einde schooljaar lunch/picknick
Donderdag 19 juli hebben we genoten van een overheerlijke picknick bij school. De
picknick was verzorgd door de ouderraad en zij hadden een heuse foodtruck
geregeld. Er waren extra ouders om te assisteren. We hebben heerlijk gesmuld.
Bedankt allemaal!

Afscheid groep 8
Woensdagavond hebben we genoten van de dinnershow van groep 8 in de Binding. Na het gezamenlijke
beginlied waren er veel verschillende optredens te zien van de leerlingen, zoals zang, dans, cabaret en een
interactieve quiz. In de pauze van de voorstelling konden we genieten van de zelfgemaakte hapjes en aan het
einde van de avond stond het barteam van leerlingen klaar met zelfgemaakte alcoholvrije cocktails. Het was
een topavond!
Donderdag hebben de leerlingen van groep 8 opgetreden op hun eigen locatie voor de kinderen van de school.
Dit was dan ook het moment waarop we met elkaar groep 8 hebben uitgezwaaid. Vandaag hebben de kinderen
afgesloten in hun eigen groep en hun Phoenix-diploma ontvangen. We wensen de kinderen heel veel succes en
plezier op het Voortgezet Onderwijs!

Vertrekkende leden OR en MR
Zowel de ouderraad (OR) als de medezeggenschapsraad (MR) heeft een aantal (tijdelijk) vertrekkende leden:
- Anouk van Driel (OR bol)
- Femke Hovinga (OR bol)
- Vanessa Blom (OR bol)
- Daniëlle Kiewitt (OR sp)
- Esther Winder (OR sp)
- Rogier Mol (MR)
We bedanken bovenstaande ouders voor hun inzet en betrokkenheid bij de school in de afgelopen jaren.
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