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Nieuw wordt mijn nieuwe juf of meester? 
Peutergroepen Muizefant Juf Esmaralda , Juf Christa, Juf Bimlaen Juf Ouafaa 
Groep 1-2 A Juf Sanne van Collenburg 
Groep 1-2 B Juf Tulin Canatar ( ma-woe) en Juf Liesbeth de Ruiter (do/vrij)  
Groep 3 Juf Sharon van der Straaten ( ma en woe-vr) en juf Els de Schepper (di) 
Groep 4 Juf Sandra Vermeij (di-vr) en juf Els de Schepper( ma) 
Groep 5 Juf Judy Pinas ( ma-do) en juf Carmen ( vr) 
Groep 6 Juf Carmen Ouwerkerk (ma-do)  
Groep 7 Meester Sebastiaan Lockhorst 
Groep 8 Juf Reinanke Spriensma (ma/di) en juf Jori Grundel (woe-vrij) 
 
Vertrek juf Ildiko 
Juf Ildiko gaat onze school verlaten. Ze heeft een baan dichter bij huis gevonden. 
Natuurlijk vinden wij het jammer dat zij vertrekt, maar wij gunnen haar deze nieuwe 
uitdaging van harte. 
 
Gym groep 1/2b 
Groep 1/2b heeft morgen, donderdag 28 juni, een extra gymles. Wilt u er voor zorgen 
dat de gymspullen van uw kind op school zijn. 
 
Rapporten 
Op woensdag 4 juli zijn er weer rapportgesprekken. Uw zoon / dochter krijgt vandaag 
de brief waarop het tijdstip staat mee.  
Op maandag 2 juli krijgt uw zoon / een kopie van het rapport mee.  
 
Eindfeest-ouderfeest 

 
Het is weer zover, morgenmiddag is onze jaarlijkse ouderfeest. We 
hopen dat jullie er allemaal klaar voor zijn. Er zijn diverse workshops 
waar ouders, kinderen en leerkrachten gratis naar toe kunnen gaan. U 
heeft vorige week de digitale uitnodiging gekregen. Vandaag krijgt uw 
kind ook de schriftelijke versie mee naar huis. 
De ouders mogen het eten vanaf 12.00 uur naar de ouderkamer brengen. 
We hopen op uw komst! 
Contactpersoon: Fatma (medewerker ouderbetrokkenheid) 
 

Afsluiting DVS 
Dinsdag 3 juli om 14.15 is de afsluiting van De Vreedzame School (DVS). 
We nodigen alle ouders uit om samen met hun kind(eren) langs de groepen te gaan om te 
kijken wat ze allemaal hebben geleerd en gemaakt. Mocht u verhinderd zijn, dan zullen de 
kinderen uit de groepen 1, 2 en 3 begeleid worden door een leerling uit groep 8. We hopen 
zoveel mogelijk ouders te mogen ontvangen! 
                                                                                                                                                  

 
 
 
 



 
 

 
 

 

 

Kalendermaand: Juni en juli 
  

                   Juni 

do 28 13.00 uur eindfeest met alle leerlingen en ouders 

vr 29  

za 30  

Juli 
 

zo 01  

ma 02 Groep 7 heeft van 08.30-13.00 uur een uitje naar het stadhuis 

di 03 14.15 afsluiting De Vreedzame School  

woe 04 Rapportgesprekken groep 1 t/m 7. 

do 05 18.30 uur Afscheidsavond groep 8 

vr 06  

za 07  

zo 08  

ma 09  

di 10  

wo 11 Laatste schooldag voor de leerlingen 

do  12 De zomervakantie begint voor alle leerlingen. 

vr  13  

 

 


