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Laatste weken van het schooljaar 
Zomerweek 
Lezen in de zomervakantie 
Berichten van de ouderraad en IKC-raad 
Laatste vergadering Kinderraad 
Kom in de kring bij de peutergroep 
Gevonden voorwerpen 

Laatste weken van het schooljaar Nog even en dan 
begint de zomervakantie. Op ons IKC is dat ook 
voelbaar en zichtbaar. De rapporten zijn mee en er 
worden gesprekken gevoerd. Kinderen weten in 

welke groep ze komen. Het is fijn dat we 
de zomerweek in het vooruitzicht hebben 
waarmee we èn op een fijne manier het 
jaar af kunnen ronden samen èn kunnen 
zorgen voor een goede overgang van nog 
hard werken naar dik verdiende 
ontspanning. Er gebeuren nog veel 
mooie dingen deze dagen. We noemen er 
hier een paar. Zo was er in de 
onderbouw het project Diep in de zee 
waarbij Bas Wierink en Marlou Stoffels 
van BengKlatsBoem een kleurrijke 
oceaan schilderden met de kinderen en 
vervolgens mooie lichtgevende vissen 

maakten.  Daarmee werd een 
prachtige tentoonstelling ingericht. 
Bas maakte ook het bord 
‘Flierenhof’, waarmee het plein op 
de Flierenhofstraat een officiële 
naam heeft. De bovenbouw is druk 
met heel andere dingen. Groep 8 heeft 
een film gemaakt voor het afscheid. We 
kijken er naar uit die in de zomerweek 
samen te kunnen bekijken. Ook was er 
een supertoffe kampavond voor de 
stamgroepen 7 en 8. Een fijne goedmaker 
voor dat wat niet door kon gaan in 
Coronatijd. Een fantastisch door ouders 
georganiseerde vossenjacht, een dj op 
het plein en Kim’s snackhut zorgden 
voor een goed feestje. 

Zomerweek De laatste week van het 
schooljaar vieren we traditioneel met onze 
zomerweek. We komen dit jaar al een beetje in 
vakantiesferen omdat we naar veel verschillende 
landen gaan. Iedere groep heeft een land waar in 
het bijzonder aandacht aan gegeven wordt. Iedere 
dag hebben we mooie activiteiten. Zo zullen er ook 
bij ons Olympische Spelen zijn en is er een dag 
waarop we kunst op het plein maken. Peuters doen 
ook mee! We zien toneel van de ouders en een film 
van groep 8. Op locatie Dr. Hoijngstraat zal Troef ook 
voor een optreden zorgen. Deze week ontvangen 
jullie de uitnodiging. Daarop staat ook de praktische 
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informatie vermeld, zoals de schooltijden die in 
deze week afwijken van wat we gewend zijn. De 
kinderen hebben dagelijks school van 8.30 uur tot 
13.00 uur. Vrijdag begint voor iedereen de vakantie 
om 12.15 uur.  

Lezen in de zomervakantie Doorlezen tijdens de 
vakantie is belangrijk en dat kan gemakkelijk met 
de zomeractie Boek ’n Trip in juli en augustus. Via 
de gratis online bibliotheek app vinden kinderen de 
mooiste e-books en luisterboeken! Het 
actieabonnement is heel laagdrempelig voor 
kinderen en ouders want ze hoeven niet speciaal 
naar de bibliotheek en zelfs geen lidmaatschap af 
te sluiten. Mochten jullie wel graag even langs de 
bibliotheek gaan voor echte boeken in de vakantie, 
hebben we ook nog een lijst met tips. Het is een lijst 
met boeken die met name geschikt zijn voor 
kinderen vanaf groep 5. Maar de leeftijdsaanduiding 
is heel relatief. We wensen jullie veel leesplezier! 
Links naar de bibliotheek app en de lijst met tips 
vinden jullie in de inleidende mail bij deze 
nieuwsbrief. 

Bericht van de ouderraad Ook de ouderraad kijkt 
terug op een jaar dat anders was dan anders, maar 
waarin ze desalniettemin een fijne bijdrage hebben 
kunnen leveren op veel verschillende fronten. Veel 
dank hiervoor! In de bijlage van de ouderraad 
kunnen jullie lezen over wat er door hen 
gerealiseerd is. Met de blik op het komend 
schooljaar geven ze ook een toelichting op een 
verandering in de organisatie van de raad en doen 
ze een oproep voor nieuwe leden.   

Bericht van de IKC-raad Enige tijd terug was u in de 
gelegenheid om te kiezen voor twee nieuwe ouders 
in de IKC-raad. Veel mensen hebben van die 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Fijn! In de bijlage 
van de IKC-raad een korte reactie van de gekozen 
ouders. Ook leest u daarin over een nog 
openstaande vacature en een wisseling in de 
personeelsgeleding.  We bedanken de IKC-raad 
graag voor al het werk dat dit jaar door hen verricht 
is.  

Laatste vergadering Kinderraad In de laatste 
vergadering van de Kinderraad werd teruggekeken 

naar het afgelopen schooljaar. De kinderen geven 
aan dat ze vinden dat ze veel hebben kunnen doen 
en dat er veel van wat ze in hebben gebracht, 
opgelost is of opgelost gaat worden. Ze vinden het 
jammer dat ze volgend schooljaar niet meer in de 
kinderraad zullen zitten, al snappen 
ze het wel. Andere kinderen moeten 
ook een kans krijgen. Mila vond het 
leuk om in de kinderraad te zitten 
omdat ze het leuk vindt om terug te 
vertellen aan de groep wat er 
allemaal besproken is. Ella vond het 
in de kinderraad ook superleuk. Zij 
ging naar de onderbouw om daar 
verslag te doen. Thijmen geeft aan 
dat hij het in het begin niet zo durfde om te praten, 
maar dat dat nu veel beter gaat. De kinderen vragen 
of de duurzaamheidsgroep komend schooljaar nog 
doorgaat. Dat zouden ze een goed idee vinden. Dit 
groepje zorgde er o.a. voor,  samen met de 
ouderraad, dat alle kinderen een drinkfles kregen 
van gerecycled plastic. Prachtig initiatief waar we nu 
dagelijks plezier van hebben.  De kinderen hebben 
het heel leuk gevonden om naar de andere locatie te 
gaan om de kinderen daar uit te leggen wat de 
kinderraad doet en om te vragen of ze daar ook tips 
en tops hadden. Vanaf komend schooljaar zal de 
Kinderraad daar structureel op bezoek gaan. 

Koffieochtenden peutergroep worden Kom in onze 
kring In verband met de veranderde tijden van de 
peutergroep gaan we ouders uitnodigen in onze 
startkring van 8.30 uur – 9.15 uur. Vier maal per jaar 
zullen we Kom in onze kring organiseren. De kring is 
bedoeld voor de kinderen en hun ouder(s)/verzorger
(s). Er vindt een gezamenlijke activiteit plaats die 
aansluit op het actuele thema van de groepen. In de 
eerste nieuwsbrief na de zomervakantie zullen we 
de data van deze kringen vermelden.  

Gevonden voorwerpen Vanaf deze week liggen op 
beide locaties alle gevonden voorwerpen op een 
tafel dicht bij de ingang. Jullie kunnen daar tot 
woensdag 14 juli tussen kijken of er nog iets van 
jullie bij zit. Daarna gaan de spullen naar 
kledingcontainers of weg. 


