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AGENDA 

3 juli  Start zomervakantie t/m 16 augustus 

BEDANKT 

En dan is het al weer de laatste schooldag van een heel bizar schooljaar! Een 
schooljaar wat we van te voren niet hadden kunnen voorspellen. Van 10 weken  
onderwijs op afstand.  
Via deze weg willen we alle ouders / verzorgers nogmaals bedanken voor jullie 
inzet het afgelopen jaar. Zonder de hulp van u als ouders / verzorgers kunnen 
we niet de dingen doen die we dit schooljaar gedaan hebben. Denk daarbij aan 
bijv. tutorlezen, op excursie, en alle andere activiteiten en natuurlijk de onder-
wijshulp in coronatijd. We hopen dat we volgend jaar weer een ‘gewoon’ beroep 
op u als ouder mogen doen voor de ‘gewone’ activiteiten. 
 
We wensen u allen een hele fijne zomervakantie toe en hopen iedereen weer fris 
en fruitig te zien op maandag 17 augustus. 

AFSCHEID 

En dan zit het schooljaar voor groep 8 er op! De afgelopen week hebben ze ge-
lukkig op een aardig normale manier afscheid kunnen nemen van de basis-
school. Maandag met een afscheidsdag samen met groep 7. En woensdag voor 
de ouders de musical opvoeren, waar alle andere familieleden en juffen en 
meesters via de livestream getuige van konden zijn. En dan vandaag het uit-
zwaaien met de rest van de school. Wij wensen jullie allemaal veel plezier op het 
VO en we zullen jullie missen! 
Ook nemen juf Esther en juf Mirte afscheid van de school. Heel erg bedankt 
voor jullie inzet het afgelopen jaar! 

INTERNE VERSCHUIVINGEN 

Doordat de voorschool ‘t Porkenhoes ophoudt te bestaan, zijn er in de MFA in-
terne verschuivingen ontstaan qua lokalen. Dit heeft ook gevolgen voor onze 
lokaalverdeling. Dit heeft ons doen besluiten om met groep 4 volgend schooljaar 
gebruik te maken van het lokaal waar nu groep 1 zit. Groep 1 komt volgend 
schooljaar in het lokaal waar nu groep 3 zit en groep 3 verschuift naar het lokaal 
van groep 4.   

INFORMATIEGDIS 

De informatiegids ontvangt  u in de laatste vakantieweek via de mail. Daarna 
zullen de oudste kinderen hem ook nog op papier meekrijgen. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Roelien Hoogeveen 

 

 

 

 

JARIGEN 

In de komende periode  zijn 
de volgende leerlingen/ ler-
aren  jarig: 

Giel, Esmee, Nick, Naut, Ro-
san, juf Roelien, Esmee, Ja-
son, Liv, Noëlle, Koen, Lieke, 
Sem, Teun, Milan, Thijs, Ma-
rijn, Ahmad, Fedde, en Jonne 

Alvast een fijne verjaardag! 
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De nieuwsbrief verschijnt 
eens per maand.  

Wanneer daar aanleiding 
toe is ontvangt u een ex-
tra nieuwsbrief.  

De volgende reguliere  
nieuwsbrief verschijnt 
halverwege augustus. 
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