Nieuwsbrief 13 mei 2019
Agenda
13 mei
13 mei 14.30 uur
15 t/m 18 mei
20 mei
29 mei
30 en 31 mei

Vergadering oudervereniging
Opening voetbalmuur
Kamp groep 8
Concert Samba Salad voor groep 6
Concert Samba Salad voor de groepen 1-2
Vrij, i.v.m. Hemelvaart

Gezonde school

Schaaktafel
Op woensdag 24 april werd onze schaaktafel feestelijk
geopend met verschillende schaak- en damactiviteiten. Het
was een erg geslaagde middag. In de bijlage bij deze
nieuwsbrief kunt het uitgebreide persbericht hierover lezen.

Interactieve voetbalmuur
We gaan nog even door met feestelijke openingen.
Vanmiddag om 14.30 uur wordt onze interactieve Sutu
voetbalmuur geopend door Wethouder Marcel van Zon.
Een middag met spellen, hapjes & drankjes, springkussen
en nog meer. Kom gezellig langs vanmiddag!

Finale Sportiefste school van Nederland
Op de website www.kvlo.nl staan alle filmpjes en foto’s van de finaledag. Er is een leuke
aftermovie beschikbaar en zeker het bekijken waard. U kunt het vinden op de website onder
het kopje evenementen. Tevens kunt u in de bijlage het juryrapport lezen.

Schoolfruit
Het schoolfruit via het EU Schoolfruit programma is inmiddels helaas gestopt. Maar omdat
we de Sportiefste School van Nederland zijn geworden, kregen we vorige week nog 4 dagen
gratis fruit voor alle kinderen! Daar waren we natuurlijk heel erg blij mee. We bedanken
daar Schoolfruit.nl heel hartelijk voor! Vanaf deze week krijgen de kinderen iedere
woensdag nog steeds fruit op school. Dit wordt gesponsord door de Albert Heijn Geert
Groteplein! Op de andere schooldagen mag u uw kind zelf fruit mee naar school geven.
Ouderkamer
Onderaan deze nieuwsbrief vindt u de agenda van de ouderkamer.

Kamp groep 8
Deze week gaan de leerlingen van groep op hun jaarlijkse
schoolkamp. Ze vertrekken woensdag a.s. richting Bakkum en we
verwachten ze vrijdagmiddag weer terug op school. We wensen de
leerlingen en hun begeleiders een zeer geslaagd kamp!

Personeel
Jubileum, maar ook afscheid van juf Harmanneke
Beste ouders, verzorgers en kinderen,
Op 1 augustus 2019 werk ik 40 jaar in het onderwijs: een bijzonder moment!
Ik ben verbaasd: ze zijn voorbijgevlógen! Als ik terugkijk, denk ik aan: plezier, enthousiasme,
inspirerende ouders en kinderen, samenwerking, actief bezig zijn, creativiteit, nieuwe
‘projecten’, ideeën, werkomgevingen en uitdagingen.
40 jaar: een jubileum!
Wie het leuk vindt, kan mij komen feliciteren op 5 juli in het hoofdgebouw tussen 14.00 en
15.00 uur.
40 jaar: ook een moment waarop je stilstaat en vooruitkijkt. Er zijn veel dingen die ik buiten
het onderwijs leuk en belangrijk vind. Daar wil ik me de komende jaren op richten. Daarom
neem ik op 5 juli tegelijkertijd afscheid van de Kardinaal. Ik doe dat met veel warme
herinneringen aan de jaren dat ik hier werkte.
Ouders: bedankt voor het vertrouwen dat jullie in me stelden, kinderen: bedankt voor alle
fijne momenten.
Juf Harmanneke

Nog een afscheid
Juf Merianne van 1-2B werkt op dit moment op twee scholen: natuurlijk op onze school,
maar ook op een andere school van het SaKS. Na de vakantie zal juf Merianne volledig op de
andere school gaan werken. We zullen juf Merianne erg gaan missen en wensen haar veel
succes!
Ook Juf Ingrid Elsendoorn gaat ons helaas verlaten. Ze zal wel bij het SaKS werkzaam blijven
en wellicht dat we haar af en toe terug zien op school. De komende periode zijn we druk
bezig met sollicitatiegesprekken voor nieuwe collega’s. Wij houden u op de hoogte zodra wij
meer weten.

Team Kardinaal de Jong

