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 Onze school... cultuurschool 
Afgelopen periode heeft in het teken gestaan van cultuur. Met spetterende 

optredens hebben de leerlingen laten zien wat zij in de cultuurweek geleerd 
hebben. Vele ouders, opa's & oma's en andere belangstellenden waren erbij 
om dit spektakel te aanschouwen. Wat leuk om dit te kunnen laten zien aan 
u! 
  

Studiedagen 

Op dinsdag 7 juni vond de jaarlijkse studiedag van PCPO plaats. Alle 
collega's van alle 17 locaties waren hierbij aanwezig. Bij podium Bloos 

vonden lezingen plaats binnen het thema mentale weerbaarheid. Richard 
van Hooijdonk nam ons mee in de toekomst vol uitdagingen en Dai Carter 
(bekend van Kamp van Koningsbrugge) gaf ons uitleg over onze mentale 
weerbaarheid. De middag bij Pier15 stond in het teken van sportieve en 
ontspannende workshops. Een fijne leerzame dag waarbij het ontmoeten 

van en bijpraten met onze PCPOcollega's natuurlijk ook niet kon ontbreken.  

Tijdens de studiedag van 4 juli zullen wij het huidige schooljaar evalueren en 
vooruitkijken door onze doelen voor komend jaar in het jaarplan vast te 
zetten. 

Oudergesprekken facultatief 

Op maandag 11 juli gaat het portfolio van groep 1 t/m 8 mee naar huis. Voor 

de groepen 1 t/m 7 hebben we facultatieve oudergesprekken. Dit houdt in 
dat u door de leerkracht uitgenodigd kunt worden als de leerkracht nog wat 
met u wilt bespreken. Mocht u zelf nog vragen hebben, dan kunt u altijd 
contact opnemen met de leerkracht om een gesprek in te plannen.  
 

Avondvierdaagse 

Wat een prachtige dagen hebben we al gehad. Met dank aan de OR, de 

hulpouders en het team hebben we zowel bij de start als onderweg de 
leerlingen kunnen aanmoedigen. Wat een feest elke avond! (en wat een 
leuke foto's zagen we op facebook/instagram) Vanavond vieren we samen 
feest en zullen de leerkrachten de medailles omhangen bij de leerling.  



 

Volgt u ons al op Facebook/Instagram? 

Groene Voetstappenweek 

In de week van 27 juni t/m 1 juli is het weer 'Groene Voetstappenweek'. 
Tweemaal per jaar houden we deze week om onze leerlingen en u te 
stimuleren om te voet of op de fiets naar school toe te komen. Ieder dagdeel 
houden de leerlingen bij welke leerlingen er lopend, op de step/fiets of met 
de auto naar school komen. De klas met de meeste leerlingen te 

voet/fietsend krijgt de eervolle vermelding. 

 

De Buurttuin 

In de afgelopen weken zijn de groepen 3 t/m 8 

allemaal langs geweest bij de Buurttuin. Hier geeft 

Elske van der Wal de leerlingen uitleg over alles wat 

er groeit en bloeit. Daarnaast mogen de leerlingen 

ook meewerken aan de tuin door plantjes te 

stekken, te zaaien, poten en het onkruid te wieden. 

Erg leerzaam en een mooie praktisch aanvulling van 

de lessen op school. 

 

 

Muziek met een staartje 

Vrijdag 10 juni gingen groep 5 & 6 naar De Nobelaer om daar muziekles te 

volgen. Daar kregen ze les van meester Tom. We kregen les in de contrabas 
en de basgitaar. We hebben al veel meer instrumenten gehad zoals de 
cello, de blokfluit en de saxofoon. Het eerste instrument die we hebben 
gehad was de saxofoon. 

Geschreven door Tessa Alderliesten uit groep 6. 



 

  

 

Whatsapp groepen 

Voor iedere groep bestaat er een whatsapp-groep die door de klassenouder 

wordt onderhouden. Soms is het voor ouders fijn om contact met elkaar te 

leggen of wordt er een reminder verstuurd. De school is hier geen onderdeel 

van en hier niet bij betrokken. Wij communiceren via de mail en via de 

basisschoolapp. Mocht u deel willen nemen aan de whatsapp groep, dan 

kunt u contact leggen met de klassenouder van uw kind.  

 

Belangrijke data 

20 juni   MR 

27 juni t/m 1 juli      Groene Voetstappen Week 

4 juli          Studiedag; alle leerlingen vrij 

4 juli               GMR  

6 t/m 8 juli           Schoolkamp groep 8 

11 juli      Portfolio mee 

12 juli      Juf Kristien jarig 

13 juli           Oudergesprekken facultatief  

14 juli     Musical groep 8 

19 juli       Middag; cadeautje van Sonate voor alle leerlingen 

20 juli        Afscheidsochtend groep 8 

21 juli       Doorschuifmiddag; alle leerlingen gaan kijken in hun nieuwe klas 

22 juli          Laatste Schooldag; alle leerlingen vanaf 12:15u vrij  

 

 
 

 

 


