Nieuwsbrief juli 2018

Beste ouders en leerlingen,
Wij zullen gaan om van Jezus te vertellen……..een prachtig lied met een boodschap te beluisteren via
https://www.youtube.com/watch?v=jRFtZo9q5Bk . Over twee weken is het zomervakantie. Tijd voor
ontspanning, voor rust en bezinning.
Deze week zijn de eindgesprekken. Het is goed van elkaar weer te horen waar we staan. Wat is
belangrijk dat de (volgende) leerkracht weet ? Ook zijn we benieuwd naar de tips voor de groep of de
school. Leerlingen kunnen met verrassende uitspraken komen!
We nemen niet alleen onze leerlingen serieus, maar vinden een goede samenwerking met ouders ook
belangrijk. Onderwijs maken we samen. Graag bedanken we u op maandag 9 juli om 15.00 uur op het
handbalplein.
In de week van 9 juli 2018 start ook de schoonmaakweek. Onder schooltijd kan er worden
schoongemaakt. Bij de kleutergroepen hangen intekenlijsten. U kent het spreekwoord: Vele handen
maken het werk licht. Namens de leerlingen en het team alvast heel hartelijk dank voor uw hulp.
Op dinsdagmiddag 10 juli 2018 is de doorschuifmiddag. De leerlingen maken kennis met hun nieuwe
leerkracht(en). De leerlingen komen op school in hun eigen groep en de leerkracht brengt ze in de
nieuwe groep. Aan het einde van de middag is er tijd om als ouder kennis te maken met de nieuwe
leerkracht(en). Vanaf 15.00 uur zijn de deuren open en bent u van harte welkom. De leerlingen
ontvangen een envelop met belangrijke zaken voor het nieuwe jaar zoals de jaarplanning, maar ook
wanneer bijvoorbeeld wordt gegymd. De leerlingen van groep 8 zijn die middag vrij.
Op 12 juli 2018 nemen we als school afscheid van juf Greetje en juf Evelien. Juf Greetje wil graag van
ouders afscheid nemen bij de start van de dag. U bent hiervoor van harte welkom.
De sportdag die de MR junior in samenwerking met groep 8 had willen organiseren gaat op 12 juli
aanstaande helaas niet door. Het idee is goed, maar wellicht het tijdstip niet. We nemen het mee naar
de eerste MR junior vergadering van het nieuwe schooljaar.
De musical wordt vier keer opgevoerd door de leerlingen van groep 8. Op maandagochtend 16 juli voor
de leerlingen van de onderbouw. ’s Middags komen de oud leerlingen van vorig jaar maar ook de opa’s,
oma’s, broers, zussen of ooms en tantes. Op dinsdagochtend is de uitvoering voor de leerlingen van
de midden-en bovenbouw. En ’s avonds voor de ouders. Om 19.15 uur zijn de deuren open, om 19.30
uur begint de afscheidsavond.

Op woensdag 18 juli 2018 is groep 8 voor het laatst op school. ’s Middags maken zij kennis met hun
klasgenoten in het Voortgezet Onderwijs. Onze leerlingen zijn klaar voor de volgende stap. Graag geven
wij onderstaand gebed mee. Het heet Ruimte om te ontplooien.
God, geef ons aarde om in te wortelen.
Stevige wortels om sterk te staan als we verder groeien.
God geef ons water en voedingstoffen.
Alles wat ons groeikracht geeft en verder helpt.
God geef ons licht om naartoe te groeien.
Lucht en ruimte om ons te ontplooien op een manier die bij ons past.
Wees de grond waarin wij wortelen.
Wees ons water. Wees ons licht.
Geef dat we eens volgroeid mogen raken: mensen naar uw evenbeeld.

Op donderdag 19 juli 2018 gaan wij allemaal om 12.15 uur met zomervakantie.

Melissa, Robbe, Ehsan, Wende,
Niek, Faris, Yafet, Mila, Ole, James, Sofie, Brent, juf Miranda, Lisset, Roos, Lars,
Morris, Elise, Tirza, Marijn, Orlando, Ashley, Jasmijn, Silvy, Jorien, Sophie,
Maarten en Rik zeggen we van harte gefeliciteerd!
Tegen al onze jarigen in de maanden juli en augustus:

Als team van PCB Aan Boord wensen wij iedereen een heel fijne vakantie en zien we elkaar weer
terug begin september waar het nieuwe schooljaar begint met een gezellige schoolstart. Tot dan!

