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Levensbeschouwing 
We vertellen verder uit Handelingen. 

 

Personele wisseling deze week 
Ook de komende week zijn er wat personele wisselingen. Juf Gerjanneke is de komende weken met 
zorgverlof, omdat haar aanwezigheid in het gezin momenteel even nodig is. Gelukkig is juf Margreet 
maandag en donderdag weer beschikbaar om in te vallen. Op dinsdag doet juf Annemieke dat bij de 
kleuters. 
Dinsdag en woensdag heb ik een studie-tweedaagse met alle directeuren van Aves. Meester Joris en ik 
hebben de dagen geruild. Joris is er op dinsdag; ik op donderdag. Vrijdag heeft juf Roos een bruiloft. Zij 
heeft geruild met juf Marijke.  Op donderdag is Roos er; op vrijdag juf Marijke 
Heel fijn dat we dit met elkaar en juf Margreet kunnen oplossen. 

 

Wat een pech! 
Het geluk lacht juf Roos de laatste tijd niet toe. Afgelopen donderdag is ze gevallen met de mountainbike 
en heeft haar elleboog gebroken. Een mooi rood gips siert nu haar arm. Roos, we wensen je een heel 
voorspoedig herstel.  

 

Verkeersquiz 
Groep 5/6 heeft meegedaan met de 
grote verkeersquiz. De kinderen 
hebben het zo goed gedaan dat ze 
mogen meedoen aan de regiofinale in 
Lelystad. Ruben en Noaz zullen ons 
daar vertegenwoordigen. Via een 
livestream is de hele groep verbonden 
met de studio. De quiz wordt 
gepresenteerd door Klaas van 
Kruistum. De kinderen hebben al een 
prachtig spandoek gemaakt met 
inspirerende teksten. We wensen 
Ruben en Noaz en groep 5/6 heel veel 
succes. Heel fijn dat Martine Schenk 
de kinderen wil begeleiden naar en in Lelystad. Bedankt!  

 



Lief en leed 
De afgelopen weken wapperden veel vlaggen met tassen in Creil. Op de sites van de scholen 
voor voortgezet onderwijs zagen we veel namen van oud-leerlingen voorbij komen. Heel fijn 
te lezen dat ze allemaal geslaagd zijn. We feliciteren ze van harte!  Sommigen doen nog 
examens in het tweede of derde tijdvak. Heel veel succes gewenst! 
Naast vreugde bestaat het leven, zoals het kopje aangeeft, soms ook uit verdriet. We willen zijn met 
iedereen die het momenteel, om wat voor reden dan ook, niet zo gemakkelijk heeft. Sterkte en goede 
moed! 

 

Ouder-leerkracht gesprekken (facultatief) 
Inmiddels hebt u via Parro een uitnodiging ontvangen om een gesprek te plannen. Wilt u een gesprek met 
de leerkrachten, plan dan uw gesprek.  

 

Jarig.  
Volgende week hebben we op school geen jarigen toe te zingen.  
Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u te complimenteren. Na de oproep in De 
Regendruppel om, in het kader van de Gezonde School, gezonde traktaties uit te delen in de 
klas, zien we dat velen van u daaraan gehoor geven. Heel fijn! Bedankt!  

 

Agenda  

woensdag 23 juni analysevergadering 

maandag 28 juni  rapport mee 

dinsdag 29 en woensdag 30 juni ouder-leerkracht gesprekken (facultatief) 

maandag 5 juli musical en afscheid van groep 8 
Via livestream te volgen. 

5 t/m 7 juli schoolkamp groep 7/8 

vrijdag 9 juli Feestelijke afsluiting schooljaar met alle kinderen 
en leerkrachten. 
afscheid schooljaar, 12.00 u. start zomervakantie 

 
Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst 
 
 


