
          Juli/ Augustus 2016  
  

Agenda  

29 augustus Eerste schooldag: start om 8.30 uur 

 
Hallo allemaal 
Het is nu echt zomervakantie! 
Deze extra editie bevat laatste nieuws en foto’s.  
Zonnige groet, Carla 
 

TSO nieuws 
Gisteren namen Erika Dekker, 
Jean Visuvasam en Bianca  
Könst afscheid van 
“de Overblijf”.  
Bianca heeft zich jarenlang ingezet 
als TSO coördinator.    
Daarom werd zij even apart in het 
zonnetje gezet.    

BIANCA bedankt! 
 
 

 
De opvolger van Bianca is KIM van der ZIJL van BSO Forte.  
Zij zal zich in de Juliaandacht van september aan u voorstellen. 
We hebben gelukkig een aantal vrijwilligers er bij gekregen! Zodoende gaat  
het ook volgend jaar weer lukken om “de Overblijf” goed te draaien.   
Zoals al eerder aangekondigd zal de bijdrage per kind per keer worden 

verhoogd: naar € 2,00. 
NB. Mocht de bodem van de TSO kas in zicht komen dan wordt opnieuw 
bekeken (i.s.m. de MR) welk prijskaartje er dan aan komt te hangen. 
Op de eerste schooldag krijgt u – zoals gebruikelijk – de nieuwste informatie 
mee over de TSO met daarbij het jaarlijkse invulformulier. 
Het digitale aanmelden blijft georganiseerd door “Overblijven met Edith”. 
        

Wijziging in groepsbezetting 2016-2017 
Vlak voor de zomervakantie werd bekend, dat juf Annemieke twee dagen 
gaat werken op de Sokkerwei. Zij gaat de plots vrijgekomen vacature in  
groep 8 invullen op maandag en dinsdag. Dit betekent voor groep 6 een  
kleine verandering: juf Annemieke zal alleen op donderdag lesgeven - als  
juf Susan verlof heeft; op vrijdagochtend zal zij ondersteuning bieden. 
Op woensdag en vrijdagmiddag heeft juf Annemieke verlof. 

 
 
    
 

A
in augustus 
Noor Broos, Djuna Hendrikse, Pit van der Voort, Hanna Matena, Guus 
Westerik,  Fleur Hufkens, Julie Kire, Julie Anne van Barneveld, Myrthe 
Schipper, Stan Dekker, Jeyson v.d. Velde, Janne Schekkerman, Tristan Way, 
Sigo Mannaart, Teun Deuling, Marijn Droog, Indy Gerits, Norah Kelders, Dewi 
Koper en Lars de Vries. 
Ook juf Karin, juf Petra en juf Annemieke zijn in augustus jarig. 

 
Allemaal alvast een hele fijne verjaardag! 



   
  

   Na de vakantie komen bij ons op school: 
   Elise Dekker (1A), Djuna Hendrikse (1A), Pit v.d. Voort (1B), Julie Anne van Barneveld (3), 
   Eva Walia (4) en Sienna Walia (7). 
   
   Allemaal heel veel plezier bij ons op school en eerst… lekker genieten in de vakantie!!! 

 
  Schoolplein 
  Afgelopen maandag hebben de kinderen van het SAT (Schoolplein Advies Team) hun keuze  
  voor het nieuwe schoolplein aan alle kinderen en meesters en juffen gepresenteerd in de aula. 
  Als het lukt gaat “de schop er in” in de laatste week van de grote vakantie! 
  Ook de eerste week van het nieuwe schooljaar zijn ze dan nog aan het werk. Het buitenspelen  
  wordt dan tijdelijk in een iets ander vorm gegoten dan we gewend zijn.  
  Maar we weten waarom, want we krijgen er iets moois voor terug! 
  Hieronder ziet u enkele impressies van het ontwerp. De bovenkant is de kant van de vijver.  
  De lichtgroene ‘ronde’ vormen is kunstgras, de smalle groene stroken is echt groen (haagjes),  
  de donkergroene ‘bollen’ zijn de bomen en het oranje/blauwe is Johan Cruijff court.  



 

 

        

Het duurde iets langer 

dan we gehoopt 

hadden, maar we zijn 

erg blij met het ontwerp! 

 
 
 

 
Boomplantdag op de JvS 
We krijgen er nog een boom bij! 
Voor ons nieuwe schoolplein. Samen met drie prachtige mozaïektegels. Dit alles als aandenken aan 
de beide onvergetelijke groepen 8. Het werd een “waaibomendagfeestje” - compleet met vlaggetjes! 
Afgelopen maandagmiddag werd de nieuwe boom ‘symbolisch’ geplant op ons schoolplein.  
Onmiddellijk daarna werd de boom er overigens ook weer uitgehaald, want… het waaide veel te hard 
en bovendien is het absoluut de verkeerde tijd om een boom te planten.  
Hieronder enkele foto’s van een mooi moment. 

 

 

      DANK 

      JULLIE 

       WEL 

 

 

 
Nieuws uit de groepen 
Kijkt u voor het laatste nieuws uit alle groepen op onze website: http://www.jvscas.nl 

 
Vakantie rooster 2016 - 2017 

 Herfst  17 t/m 21 oktober 2016 
Kerst  26 dec. 2016  t/m 6 jan. 2017            
Voorjaar 20 t/m 24 febr. 2017 
Mei  24 apr. t/m 5 mei 2017 
Zomer  24 juli t/m 3 sept. 2017 

 
 

Voor- en naschoolse opvang                                                                                         
Onze school heeft een convenant afgesloten met Stichting Forte.     
(www.fortekinderopvang.nl )                                            
Voor informatie over de verschillende mogelijkheden kunt u bellen:  
0251 - 658058 
 
 

Iedereen een hele fijne zomervakantie ! 

http://www.fortekinderopvang.nl/

