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 Onze school... het einde  van het schooljaar 
De laatste dagen zijn aangebroken van het schooljaar 2021-2022. Er staan 

nog een aantal mooie en gezellige momenten te gebeuren, maar daarna 
start de zomervakantie. We hebben genoten van het afgelopen schooljaar; 
van de vrolijke snuitjes iedere morgen, van de gesprekken met u als ouders, 
van de gezellige momenten met het team en van de momenten dat we als 
school weer samen konden zijn. Dank jullie wel! Wij wensen u allemaal een 

hele fijne zomer! 
  

Afscheidsavond groep 8 

Vanmiddag hebben alle leerlingen gekeken naar de musical van groep 8. 
De afgelopen weken hebben zij hard geoefend aan de teksten en liedjes 
met juf Evelien. De dansjes zijn zelfverzonnen en het decor samen met juf 
Marjo geknutseld. Een mooie eigen draai aan een bestaande musical.  
En wat stonden ze te schitteren vanmiddag!  

Vanavond is de afscheidsavond voor genodigden en volgende week 
woensdag zullen we hen als school uitzwaaien en zit hun tijd op De Klankhof 
erop. We wensen jullie heel veel plezier op jullie nieuwe school.  

 

OR 

Wat een jaar hebben we achter de rug bij de Ouderraad! Naast een 



heleboel leuke activiteiten die we met veel plezier hebben kunnen faciliteren 
hebben helaas ook een aantal leden aangekondigd dat zij volgend 
schooljaar niet langer zullen deelnemen. We zullen op woensdagmiddag 20 

juli even stilstaan bij het vertrek van Mareike, Sanne, Sylvana, Puck en Ilona. 
Gelukkig is ook gehoor gegeven aan het bericht dat we op zoek zijn naar 
nieuwe leden! We willen dan ook Tabitha, Özlem, Jessica, Kaylee en Lotte 
van harte welkom heten om de Ouderraad vanaf het schooljaar 2022-2023 
te versterken samen met de overgebleven leden (Bart, Joyce en Nick)! Begin 

volgend schooljaar zullen ze zich aan jullie voorstellen in de nieuwsbrief. Voor 
nu wensen we iedereen alvast een hele fijne zomervakantie! 

MR 

Wist je dat vanuit de MR: 

• we het afgelopen jaar hebben geëvalueerd en het jaarplan 

besproken hebben; 

• tijdens de vergadering de speerpunten voor komend schooljaar 

bepaald zijn;  

• we ook de rollen binnen de MR voor het komend jaar verdeeld 

hebben;  

• de ouderbijdrage van de Linus klassen besproken en goedgekeurd is; 

• we Marloes heel hartelijk willen bedanken voor haar inzet binnen de 

MR de afgelopen jaren! 

Geen lees dip in de zomervakantie!  
De vakantie staat voor de deur en daar kijkt iedereen naar uit! Gelukkig 

hoeft niemand zich te vervelen want lezen kan altijd. Voorgelezen worden en 
zelf lezen is niet alleen heel fijn, het is ook belangrijk. Het iedere dag 
(voor)lezen zorgt ervoor dat er geen zomer dip ontstaat.  
Lekker aan de rand van het zwembad, een doeboek of een strip. Alles is 
goed! Ook een gekke plek, onder tafel of in een boom, doet het vaak goed 
bij kinderen. Wist u dat u gratis lid kunt worden van de bibliotheek? 

Wij wensen iedereen veel leesplezier! 

Oproepje vanuit Biebeljon 

Onze schoolbibliotheek is dringend op zoek naar vrijwilligers om mee te 
helpen. Het gaat dan steeds om een of meer ochtenden. Het is fijn dat er al 
een aantal vrijwilligers vanuit De Klankhof die mee helpen. Het zou fijn zijn als 

er nog een aantal ouders of opa’s en oma’s extra mee kunnen helpen! Het is 
erg leuk om samen met de leerlingen te zoeken naar fijne boeken in onze 
mooie bibliotheek! 
U kunt zich aanmelden bij de eigen leerkracht. 

Ouder-team moment 

Komende woensdag is er een ouder-team moment waarvoor we u van harte 
uitnodigen. Om 12:30 zullen we op het binnenplein een gezellig samenzijn 
organiseren om elkaar te ontmoeten en samen het jaar af te sluiten. Er zal 
een hapje en een drankje zijn. Voor de leerlingen is er ook iets lekkers 
geregeld en kunnen zijn in de klassen spelen/film kijken.  



Er kan helaas niet op het schoolplein gespeeld worden ivm de 
buitenspeeltijden van de andere scholen.  

We hopen u allemaal te zien!  

 

 

 

Belangrijke data 

 

14 juli   Afscheidsavond groep 8 

19 juli   Middag; cadeautje vanuit Sonate voor alle leerlingen 

20 juli   Afscheidsochtend groep 8 / Ouder-team moment 12:30-13:30u 

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

22 juli   Laatste Schooldag; alle leerlingen vanaf 12:15u vrij (uitzwaaien vanaf 12:00u)  

 

 
 

 

 


