Nieuwsbrief juli 2019

Beste ouders,
Ditmaal weer een korte nieuwsbrief alleen vanuit de directie. Nog anderhalve week en dan mogen
we gaan genieten van een welverdiende vakantie. Tot die tijd zijn er nog een aantal activiteiten:
De MR junior heeft samen met juf Heleen voor de groepen 1 tot
en met 4 een eenvoudige vossenjacht voorbereid en voor de
groepen 5 tot en met 7 een speurtocht. Onder schooltijd vinden
deze activiteiten plaats. Vanmiddag is de vossenjacht geweest
en morgenmiddag vindt de speurtocht plaats. Bewegend leren
staat centraal rondom het thema sport.

Aanstaande dinsdag, woensdag en donderdag vinden de eindgesprekken
plaats. Neemt u gerust een kopje koffie, kopje thee of een bekertje
limonade als u samen met uw kind(eren) even moet wachten.

Aanstaande donderdag is de doorschuifmiddag waarbij de leerlingen kennismaken met de ‘nieuwe’
leerkrachten. Neem gerust even de tijd om de nieuwe collega’s de
hand te schudden. Ook de leerlingen die nieuw bij ons starten komen
dan op school. In de groepen 1 (de augustus en september
leerlingen), 2, 5, 6 en 7 komen nieuwe leerlingen. Er zijn nieuwe
leerlingen die verhuizen naar Dronten en er zijn nieuwe leerlingen die
al in Dronten wonen en na de zomervakantie bij ons op school gaan
starten. Namens het team wens ik iedereen een fijne start bij ons op Aan Boord. Met elkaar maken
we er een fijn moment van. Groep 8 is die middag vrij.
Aanstaande vrijdag is de groepssluiting van groep 4. Vanaf 11.30 uur bent u als ouder van harte
welkom om hierbij aanwezig te zijn. Voor de jongere broertjes/zusjes is oppas aanwezig. Vanwege de
beperkte ruimte in de hal, vraag ik u om hier gebruik van te maken.

De musical van groep 8 wordt een aantal keren opgevoerd. Op maandag 8 juli voor de onderbouw en
de opa’s/oma’s, de broers/zussen maar ook de oud-leerlingen van vorig jaar. Op dinsdag 9 juli treden
zij op voor de leerlingen van de bovenbouw en ’s avonds nemen wij als school officieel afscheid van
de leerlingen van groep 8. We proberen ook nog een aantal ouderen uit te nodigen via Coloriet, maar
of dat gaat lukken…..dat is nog even afwachten.

Op dinsdag 9 juli aanstaande willen wij graag alle
ouders van Aan Boord in het zonnetje zetten.
Naast een presentje van uw kind, bent u om
14.30 uur van harte welkom voor een kopje
koffie/thee en wat lekkers. Graag tot dan!

Op woensdag 10 juli zijn de leerlingen van groep 8 voor het laatst op school. Officieel sluit ik dan het
jaar af. Om 12.00 uur zwaaien wij de leerlingen van groep 8 uit. Die dag nemen we als school ook
afscheid van meester Martijn en juf Miranda. Om 12.30 uur bent u als ouder in de gelegenheid hen
de hand te schudden.
Op donderdag 11 juli aanstaande begint met instemming van de MR de zomervakantie om 12.15 uur.

Mede namens het team mag ik u een heel fijne zomervakantie toewensen. We zien elkaar graag in
goede gezondheid weer terug op maandag 26 augustus aanstaande. De school start dan met een
gezellige schoolstart.
Met vriendelijke groet, Ada Tiemes

