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Beste ouders,  

 

Dit is de laatste nieuwsbrief die voor de zomervakantie verschijnt. Al weer  

een schooljaar voorbij, de tijd vliegt. In de laatste schoolweek die voor ons  

ligt gebeurt er nog van alles. We hebben nog een doorschuifmoment. Dan  

zitten de kinderen bij hun nieuwe juf en gaan ze ‘proeven’ aan het nieuwe leerjaar.  

De kinderen van groep 8 hebben maandagavond hun afscheid en zitten nog volop in 

de voorbereidingen. 

Vrijdagochtend 8 juli vanaf 11.00 uur sluiten we het schooljaar met elkaar  

af. U hebt dan de gelegenheid om afscheid van de leerkracht(en) te nemen, 

voordat de zomervakantie begint. U bent van harte welkom op ons plein! 

We wensen u alvast een fijne vakantie toe en we zien elkaar graag weer op  

maandag 22 augustus tussen 8.20 uur en 8.30 uur. Om 8.30 uur starten we dan met 

een gezamenlijke opening op het plein. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 

Sherida Pothoven-Worm 

     

Personeel 
 

Juf Sanne 

 

Mogelijk heeft u het al gehoord, juf Sanne zal ons na de vakantie gaan verlaten. Juf 

Sanne gaat een fantastische nieuwe uitdaging aan. Via deze weg, wensen wij haar 

dan ook heel veel succes en bedanken we haar voor haar inzet van de afgelopen 

jaren! 
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Je talent is wie je bent! 

Beste ouders/verzorgers,  

  

Volgende week zal mijn laatste week bij ons op Kindcentrum Van Den Bergh zijn.   

Ik vertrek eind juli voor minimaal een jaar naar Aruba om daar op een lokale 

basisschool te werken. Ik ga de school en de kinderen enorm missen, maar ik heb 

ook ontzettend veel zin in dit nieuwe avontuur wat mij te wachten staat. Ik wil u als 

ouder bedanken voor de afgelopen jaren. Ik ben 4 jaar geleden bij ons op school 

begonnen met mijn stage, ik heb mijn eindstage in groep 8 gelopen en uiteindelijk 

twee jaar fulltime mijn eigen klas mogen draaien. Hier ben ik erg dankbaar voor. Nu 

is het voor mij tijd voor een nieuwe uitdaging.   

  

Ik wens u alle goeds voor de toekomst.  

  

Met vriendelijke groet,  

Sanne Westerbroek  

 

 
 

Juf Marieke 

 

Afgelopen jaar heeft juf Marieke eerst haar LIO-stage bij ons in groep gelopen. Na haar 

afstuderen is ze gebleven als college. Na de zomer gaat juf Marieke een nieuwe 

uitdaging aan in haar woonplaats. Via deze weg wensen wij haar veel success en 

bedanken haar voor haar inzet in het afgelopen jaar. 

 

Juf Helma 

 

Juf Helma zal nog niet starten na de zomervakantie. Juf Donna zal haar vervangen op 

de maandag, dinsdag en woensdag. 
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Je talent is wie je bent! 

Juf Klarie 

 

Juf Klarie is sinds een paar maanden gestart met re-integreren. Na de zomervakantie 

zal ze verder re-integreren, nadat ze terug komt van haar zwangerschapsverlof.  

 

 

Een berichtje van juf Marjolein 

 

Beste ouders, 

  

Door omstandigheden heeft u mij de afgelopen tijd niet op school gezien. 

Ik mis de kinderen en de goede contacten die ik met u heb opgebouwd. 

Gelukkig gaat het steeds beter met mij. 

Ik wens u allemaal een fijne vakantie en hopelijk tot over niet al te lange tijd! 

  

Hartelijke groet, 

Marjolein. 

 

Attentie 
Als klein bedankje krijgen alle kinderen van Kindcentrum van Den Bergh volgende 

week een pen mee naar huis. 
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Je talent is wie je bent! 

 

  

 
Vakanties en studiedagen 
Hieronder vindt u nogmaals de vakanties en de studiedagen van het team waarop de 

kinderen vrij zijn: 

Vakanties  

Herfstvakantie 24 t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 6 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Koningsdag  zit in de meivakantie 

Goede Vrijdag en Paasmaandag 7 t/m 10 april 2023 

Meivakantie 22 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Pinksteren 29 mei 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 

 

 

Studiedagen   

16 september 2022 Alle kinderen vrij; ook geen opvang 

10 oktober 2022 Alle kinderen vrij 

21 november 2022 Alle kinderen vrij 

6 december 2022 Kinderen groep 1 t/m 4 vrij  

3 februari 2023 Alle kinderen vrij 

17 maart 2023 Alle kinderen vrij 

6 april 2023 Kinderen groep 1 t/m 4 vrij 

17 mei 2023  Kinderen groep 1 t/m 4 vrij 

19 juni 2023 Alle kinderen vrij  

 

Be Active & Creative 

Als bijlagen vindt u 2 overzichten van Be Active & Creative: van de eerste week van 

de vakantie en van de laatste week. 

 
Kind op maandag 

 

4 t/m 8 juli: Aan jou de keus 

Deze week horen we de laatste verhalen over koning David en Saul. David 

wordt achtervolgd en krijgt de kans om Saul iets aan te doen. David kiest 

ervoor om dit niet te doen en dat is misschien een verrassende maar 

mooie keus. 
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Je talent is wie je bent! 

 

22 t/m 26 augustus: Sterke verhalen 

 Deze week staan de kinderen stil bij de Bijbel als geheel. Ze horen 

iets over het ontstaan van de Bijbel, ontdekken waarom de 

verhalen zijn opgeschreven en wat deze verhalen met mensen 

kunnen doen. 

 

 

 
Kalender 
 

Lied van de maand juni: 704 Dank, dank nu allen God 

Klik hier om het lied te luisteren.  

Er is geen nieuw lied in juli. 

 

5 juli Musical en afscheid groep 8 

7 juli Doorschuifmoment 9.00-9.45 uur 

8 juli 11.00 uur ‘ontmoeten’ en gelegenheid voor 

afscheid op het plein 

 

12.00 uur start zomervakantie t/m 19 augustus 

22 augustus 1e schooldag; 8.30 uur start op schoolplein met 

ouders 

31 augustus t/m  

2 september 

Schoolkamp groep 8 

https://www.youtube.com/watch?v=Jc701fvQLbU

