NIEUWSBRIEF 12 JULI 2021
Beste ouders en verzorgers,
Over enkele dagen is het zover dan begint de zomervakantie. Het was opnieuw een
bijzonder schooljaar, voor u als ouders, de leerlingen en leerkrachten. Fijn dat er een
periode van rust voor iedereen aankomt.
In deze nieuwsbrief informatie van de laatste dagen en voor de eerste weken na de
vakantie, belangrijk dus!!!
Afscheid groep 8
Afgelopen woensdag heeft de schoolgebedsgroep gebeden voor en met de
leerlingen van groep 8. Vrijdag was de laatste schooldag en hebben we met alle
leerlingen groep 8 uitgezwaaid op het schoolplein. Maandag en dinsdag is de
musical gepresenteerd aan opa’s en oma’s, leerlingen van groep 5 t/m 7 én jongere
broertjes en zusjes. Dinsdagavond is de musical opgevoerd voor de ouders hierna
hebben we echt afscheid genomen van elkaar op het schoolplein.

Met de woorden uit de tekst van Jesaja 43:4 Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo
waardevol, en Ik houd zo veel van je hebben we de leerlingen bemoedigd om het
nieuwe avontuur in het VO aan te gaan. Te weten dat God dit zegt tegen jou:
je bent geliefd en mag er zijn zoals je bent, zo waardevol ben je voor Hem!

Kennismaking nieuwe leerkracht
Gisteren hebben alle leerlingen een kijkje genomen bij de leerkracht(en) waar zij na
de zomervakantie les van krijgen.
Eigenwijs Peuteropvang bedankt!
Beste Harold, Nely, Hetty, Anneke en Angela,
We bedanken jullie hartelijk voor de inzet afgelopen jaren als Peuteropvang in onze
school. We wensen jullie Gods zegen in het werk en jullie persoonlijk leven voor de
toekomst!

Personeel
Juf Louise willen we hartelijk danken voor haar inzet in groep1d, fijn dat zij met juf JoElse de jongste kleuters vanaf februari heeft begeleid in de eerste stappen bij ons op
school. Zij start na de zomervakantie op een nieuwe plek. We wensen haar, haar
man en dochtertje Gods zegen en nabijheid voor nu en in de toekomst.
Juf Femke de Vries is inmiddels gediplomeerd en gaat na de zomervakantie starten
als leerkracht op de PWA school in Sliedrecht, we wensen haar veel plezier in haar
eerste echte baan en zegen en Zijn nabijheid in de toekomst.
Onderwijsassistenten Jetske van Meerkerk en Angelique Schutter zullen na de
zomervakantie ons team komen versterken. We zien uit naar de samenwerking,
hartelijk welkom!
GEVONDEN VOORWERPEN!!
Er liggen en hangen nog heel veel spullen aan de kapstokken en in de school die
misschien wel van uw kind(eren) zijn, bij alle lokalen ook de peuteropvang. Loop na
schooltijd nog even binnen om te kijken of dat jasje, tasje ,doosje, die gymspullen of
dat vestje van jullie is. Na de vakantie zijn deze spullen verwijderd.
WASKO kinderopvang
Na de zomervakantie zal WASKO kinderopvang naast BSO en TSO ook
Peuteropvang aanbieden op onze school. Inmiddels zijn Marieke de Snoo en Karin
van Tilburg als pedagogisch medewerkers aangenomen. Zij starten met de
peuteropvang maandag 30 augustus. Een inschrijfformulier voor peuteropvang vindt
u in de bijlage van deze Parro of naast de deur van het directiekantoor.
Vrijdag 27 augustus inloop!
Vrijdag 27 augustus bent u en zijn jullie welkom op school. Van 13.30 uur tot 14.30 uur
is er een inloop uur waarin je in het nieuwe lokaal de leerkrachten kan ontmoeten.
Je ziet dan al die sticker met je naam op je stoel of op de kapstok of het plekje aan
je tafel in de groep. Fijn toch? Zo weet je maandag 30 augustus waar je gaat starten
Kinderen die bij WASKO peuteropvang starten zijn met hun ouders deze middag van
13.30 uur- 14.30 uur welkom kennis te maken met juf Karin en juf Marieke en het
lokaal waar ze starten na de vakantie.

Parro
In de laatste week van de zomervakantie kunt u een nieuwe koppelcode per mail
verwachten. U dient zich in het nieuwe schooljaar opnieuw aan te melden voor
Parro. Vanaf vrijdag 27 augustus zullen ook de leerkrachten bereikbaar zijn via Parro.
In de eerste week van het nieuwe schooljaar hopen wij ook de agenda weer met u
te delen via Parro.
Alvast wat belangrijke data op een rij:
* 27 augustus inloop uur
* 30 augustus eerste schooldag 8.30 uur
* 6 t/m 30 september vinden de startgesprekken plaats
* 7 september informatieavond groep 1a, groep 3a en b en groep 8
* 13 september schoolreis groep 3 t/m 7
* 14 t/m 17 september schoolkamp groep 8
* 17 september schoolreisje kleuters
* 23 september studiemiddag ll. vrij vanaf 12.30 uur
* 25 oktober studiedag team alle ll. zijn dan vrij
Schoolreis
Maandag 13 september gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis.
Groep 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen in Naarden
Groep 5, 6 en 7 gaan naar Duinrell
Groep 1 en 2 gaan vrijdag 17 september de naar de speeltuin
Regels schoolplein
We maken u en jullie erop attent dat het schoolplein na het sluiten van het hek
verboden is voor onbevoegden. Dit betekent dat er ’s avonds, in het weekend én in
de vakanties niemand op het schoolplein mag komen zonder toestemming van de
directie. Dank voor u en jullie begrip!

Zendingsgeld
Aan de Stichting Vrienden van Zjitomir is het mooie bedrag van €600,- overgemaakt.
Afgelopen jaar hebben leerlingen van groep 5 t/m 8 hiervoor gespaard.
Namens de gebedsgroep en school hebben we Groot Nieuws Radio bedankt voor
de wekelijkse Blessings voor alle groepen afgelopen periode. Dit deden we met een
taart.

Wij wensen jullie allen een mooie en fijne vakantie!

KNOTS
Sliedrecht - Stichting Open Jeugdwerk Sliedrecht organiseert deze zomer een tal van
activiteiten met als klapper de zomer activiteitenweek KNOTS!
Vol trots is SOJS samen met een groep vrijwilligers al weken bezig met de organisatie
van de zomer activiteitenweek KNOTS, en dit jaar mag het eindelijk weer door gaan!
In de week van maandag 23 t/m 27 augustus vindt KNOTS plaats op het
ijsbaanterrein in Sliedrecht. Kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar kunnen hier
genieten van heel veel activiteiten, van knutselen in de crea-tent tot het bouwen
van een hut. Ook zijn er dit jaar veel sportieve activiteiten te doen! Hou de sociale
media van SOJS in de gaten om te zien wat er allemaal gaat gebeuren!
Een los entree kaartje kost €2,50, maar er kan ook vooraf bij Primera Sliedrecht vanaf
maandag 9 augustus een weekkaart gekocht worden voor €11.
KNOTS begint elke dag om 10:00uur en duurt tot 15:00uur (de vrijdag is tot 14:00uur).
Tussen de middag van 12:30 - 13:00uur is het pauze en moeten alle kinderen van het
terrein af. De organisatie is op dat moment niet verantwoordelijk voor de kinderen.
SOJS adviseert ouders en kinderen om gepaste kleding te dragen waarbij slippers
verboden zijn!
SOJS kijkt er ontzettend naar uit en hoopt er met iedereen weer een succes van te
kunnen maken voor de kinderen in Sliedrecht!
Flyer in de bijlage

