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Afscheid van groep 8 
Volgende week nemen we afscheid van onze leerlingen van groep 8! Heel lang zijn 
jullie “onze”kinderen geweest, maar dat gaat veranderen! We zijn blij en dankbaar, 
dat we jullie mochten ondersteunen in het “groter groeien” en je te ontwikkelen. We 
hopen dat jullie kunnen terugzien op een goede tijd bij ons op school. 
Het afscheid is in deze heel bijzondere tijd “anders dan anders”, maar niet minder 
spectaculair! En natuurlijk is er een spannende en humoristische film die de 
leerlingen voor een groot deel zelf hebben gemaakt! En natuurlijk betrekken we de 
andere leerlingen bij dit afscheid en natuurlijk mogen de ouders getuige zijn! 
Het is altijd weer bijzonder te zien hoe prachtig kinderen zich ontwikkelen na de 
basisschool. Het is de tijd van “vleugels uitslaan” van “door leren” en “door groeien”. 
Ik wil onderstaand gedichtje graag opdragen, namens alle collega’s, aan onze 
kanjers van groep 8: 
 
Eigen wegen 
 
In een land van speelgoedbeesten 
was je klein, en werd je groot. 
Waterpokken, kinderfeesten 
meester, juf en klasgenoot. 
 
In een land van licht en donker 
opent zich een weg voor jou. 
Zal er zon zijn en soms wolken, 
en een ander schoolgebouw. 

 
In het land van nu en later 
doen wij nu 'n stapje terug. 
Maar we zijn er wel, ook morgen 
als een steuntje in de rug. 
 
Naar een land van toekomstdromen 
reizen wij, elkaar nabij. 
Onderweg, in licht en donker, 
draagt Gods zegen jou en mij 

 

 



 
Afscheid nemen Roy 
Ook Roy Bouwman, onze onderwijsassistent, gaat ons helaas 
verlaten! De reden is een hele mooie: hij gaat z’n pabo-opleiding 
afmaken! Helaas kan hij niet op vaste tijden hier meer zijn en 
daarom zien we hem als onderwijsassistent niet terug. Wellicht in 
de toekomst als leerkracht? Roy, heel hartelijk dank voor je inzet, 
je goede contacten met onze leerlingen. We wensen dat je maar 
snel je diploma mag halen. 
 
Neusverkouden 
De scholen zijn inmiddels alweer een paar weken volledig open. In de afgelopen 
week zijn er regelmatig vragen geweest over het toelaten van kinderen op school die 
(lichte) verkoudheidsklachten hebben. 
Het RIVM heeft op dit punt de maatregelen iets versoepeld. Het advies is nu als 
volgt:  

1. Kinderen van 0 tot 6 jaar met alleen neusverkoudheid ZONDER KOORTS 
mogen naar het kinderdagverblijf of groep 1 of 2 van de basisschool, 
BEHALVE 
● als zij een contact zijn van een bevestigde Corona patiënt 
● of een volwassen gezinslid hebben met klachten die passen bij Corona 

2. Kinderen van 0 tot 6 jaar met andere klachten dan neusverkoudheid, die bij 
Corona kunnen passen (zoals benauwdheid, hoesten en koorts) moeten 
thuisblijven. 
Indien ouders advies willen over wel of niet testen, dan kunnen ze contact 
opnemen met de GGD Twente.  

 
Schoolreisgeld 
Het programma dat de ouderbijdragen incasseert kan deze 
niet “automatisch” terug betalen. Dat betekent dat de 
penningmeester van de oudervereniging dat allemaal 
handmatig moet overmaken. Dat is een enorme opgave en 
een hele uitzoekerij… 
Wij willen u daarom het volgende voorstellen: 

● De ouders van leerlingen van groep 8 krijgen z.s.m. 
het geld dat ze voor het schoolkamp hebben betaald terug. Dat gaan we dus 
handmatig doen. 

● Ouders waarvan het kind volgend schooljaar nog op school zit betalen dan 
niet meer voor het schoolreisje. We nemen dus het geld dat u nu betaald hebt 
voor schoolreis en/of schoolkamp mee naar volgend jaar. Dat betekent dat 
deze ouders dus geen geld retour krijgen maar komend schooljaar niet meer 
betalen voor de schoolreizen. 

● Ouders die gaan verhuizen krijgen 
natuurlijk ook het geld terug. Ook dit gaan we 
handmatig doen. 
We hopen dat u akkoord kunt gaan met deze 
oplossing. Ouders die geld terug krijgen proberen 
we dat voor de vakantie nog te regelen. 
 

 
 



Ouder gezocht en gevonden voor de Medezeggenschapsraad (MR) 
Zo had onze MR een vacature en zo is ie alweer ingevuld! 
Heel fijn dat mevrouw Johanneke Meijlof namens de ouders zitting wil nemen in onze 
medezeggenschapsraad. 
 
Technisch lezen (herhaling) 
Na elk schooljaar merken we dat met name bij kinderen uit 
de middenbouwgroepen het technisch lezen in de 
zomervakantie wegzakt. Het is enorm belangrijk dat 
kinderen die (pas) begonnen zijn met lezen regelmatig 
oefenen; ook in een vakantie. Wilt u meehelpen door 
regelmatig te blijven (voor)lezen met uw kind(eren)? 
 
Bijbelverhalen 
Redden (week 25 en 26) 
Inhoud: Helpen of wegkijken; redden of verloren laten gaan. Geborgenheid en 
veiligheid. Bijbelverhalen deze week: 
onderbouw: In het land van de farao (naar Exodus 1, 1 - 2, 2); Mozes wordt gered (Exodus 2, 1-10).  
middenbouw: Reddende vroedvrouwen (Exodus 1); Mozes wordt gered (Exodus 2, 1-10). 
Bovenbouw: De koning en de vrouwen (Exodus 1); De moeder, het meisje en de prinses (Exodus 2, 
1-10). 

 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 

 


