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Afscheid 

De laatste schoolweken staan altijd in het teken van 
afscheid nemen! We nemen afscheid van een groep 
kinderen van wie de meesten al heeeeeel lang bij 
ons op school waren. We nemen afscheid van een 
paar kinderen die gaan verhuizen, we nemen 
afscheid van meneer Robert Scholten en juf Gerrie 
Boelen die respectievelijk een jaar en een deel van 
dit jaar bij ons hebben gewerkt! 

We nemen afscheid van ouders die vaak ook al heel lang mee draaiden in onze 
schoolgemeenschap… 
Het hoort erbij: het is goed, maar afscheid nemen heeft ook altijd iets weemoedigs. 
Na dit schooljaar is het allemaal anders… 
Toch gaan we er geen verdrietig afscheid van maken: het is goed zo! Kinderen 
vliegen uit; leerkrachten vinden een andere baan; ouders richten zich op het 
voortgezet onderwijs! 
Van groep 8 en hun ouders nemen we a.s. maandagavond afscheid in 
scholengemeenschap Canisius; van Robert en Gerrie nemen we informeel in het 
team afscheid. 
 
Els Koster 
Juf Els Koster was dit hele jaar te vinden in onze school op maandag en vrijdag. We 
zijn heel blij u te kunnen vertellen dat ze ook het komend jaar bij ons mag, kan en wil 
werken! Ze gaat komend jaar op vrijdag in de groep van juf Falina werken en ook het 
zwangerschapsverlof van juf Jantine gaat zij invullen! 
 
Jantine Tijhuis 
U hebt het goed gelezen of misschien ook wel een groeiend buikje ontdekt: juf 
Jantine Tijhuis is weer zwanger! Naar het derde kindje wordt vol verwachting 
uitgekeken. We wensen Jantine en haar gezin een hele fijne, goede tijd toe.Na de 
herfstvakantie komt juf Els Koster haar vervangen op school. 
 
Femke Dekker 
Een collega die het hele schooljaar niet bij ons 
werkte komt na de zomervakantie terug! Femke 
heeft ouderschapsverlof opgenomen en daardoor 
kon ze lange tijd thuis blijven. We zijn blij dat ze 
komend schooljaar weer “gewoon” twee dagen in 
stamgroep Biljoen werkt samen met Jantine en 
Els. 



 
 
 
Opbrengst Sponsorloop en Zomerfair 

Na aftrek van alle kosten is het totale resultaat van de 
sponsorloop en onze zomerfair het fantastische bedrag van 
€ 2542,19. Zowaar een prachtig resultaat!  
 

Bijbelverhalen 
Reizen (week 27 t/m 29) 
Inhoud: Dwalen of reizen. Zwerven of op pad zijn een missie. Bijbelverhalen deze 
week: 
onderbouw:  
Naar Damascus (Handelingen 9, 1-9); De grote reis van Paulus (Handelingen 13, 1-4).  
middenbouw:  
Naar Damascus (Handelingen 9, 1-19); Een moeilijke opdracht voor Saulus en Barnabas 
(Handelingen 13 en 14). 
bovenbouw:  
Bestemming Damascus (Handelingen 9, 1-19); Tovenaars en goden (Handelingen 13 en 14). 
 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens m’n collega’s,  
Gerrit Hendriks 
 
 

 
 


