Juli 2017
Hallo allemaal!

Hierbij ontvangt u de laatste Ouderinfo van dit
schooljaar, nog ruim een week en dan zit het
schooljaar 2016-2017 er op. We maken ons op
voor de laatste loodjes. Uiteraard staan er
volgende week nog een heleboel leuke
(afscheids)activiteiten op het programma. Te
beginnen met groep 8, zij nemen aanstaande
dinsdagavond in stijl afscheid van onze school
tijdens hun afscheidsavond die in het teken
staat van een echte première! Ze hebben de
laatste weken hard gewerkt aan een eigen
afscheidsfilm. Na de première is er de
traditionele einddisco. Woensdagochtend
komen ze voor het laatst naar school en om
11.30 uur ‘glijden ze uit’.
De kleuters hebben ook nog een leuk eindfeest voor de boeg. De jongste kleuters vieren hun
kastelenfeest op woensdagochtend. De oudste kleuters die naar groep 3 gaan, blijven
traditiegetrouw op school slapen. Dit doen ze van donderdag op vrijdag.
Na de zomervakantie starten er op onze school drie nieuwe leerkrachten, zij stellen zich verderop
kort aan u voor.
Rest ons nu om u allemaal een bijzonder fijne zomervakantie te wensen. Geniet van het samenzijn
met uw kinderen, het zijn waardevolle weken!
De belangrijke data op een rijtje:
11 juli
Afscheidsavond groep 8
12 juli
Uitglijden groep 8
12 juli
Groep 2 vrij – Groep 1 feest en om 12.00 uur vakantie
13 juli
Groep 2 op school slapen
14 juli
Laatste schooldag, 12.00 uur uit
15 juli – 27 augustus Vakantie!
28 augustus
Eerste schooldag

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
INLOOP- EN INFORMATIEAVOND
Wellicht goed om alvast te noteren dat de
jaarlijkse inloop- en informatieavond dit jaar
op maandag 4 september plaats vindt. De
avond begint om18.30 uur.

VERWACHTINGSGESPREKKEN
Ook de verwachtingsgesprekken staan
gepland, deze vinden plaats in de derde
schoolweek (maandag 11 september).

TER INFORMATIE
NIEUWE JUFFEN
Beste ‘Gummekes’,
Graag wil ik mij aan jullie voorstellen. Ik ben
Daniëlle Hardy, 32 lentes jong en woonachtig
in Roosendaal. In mijn vrije tijd onderneem ik
graag activiteiten met mijn man en zoon (9
maanden).Vanaf volgend schooljaar zal ik op
de Gummarus aan de slag gaan. Dit op de
woensdagen, donderdagen en vrijdagen in
groep 6 met juf Joyce. Ik ben nu inmiddels acht
jaar werkzaam in het onderwijs. Hier heb ik
vooral ervaring opgedaan in de groepen 4,5 en
6. Een nieuwe school is nu net de uitdaging,
die ik nodig heb. Ik kijk ernaar uit om elkaar te
leren kennen en met groep 6 aan de slag te
gaan!
Beste ouders en kinderen!
Mijn naam is Lenneke Nuijten. Vanaf volgend
schooljaar ben ik werkzaam op de Gummarus
in groep 4A samen met meneer Iwan. Na 14
jaar op Lodijke te hebben gestaan, heb ik heel
veel zin in mijn nieuwe uitdaging! De
afgelopen jaren heb ik in verschillende
groepen mogen werken. Ik woon in Halsteren,
met mijn vriend en 3 kinderen. Daar genieten
we, nog klussend, van ons nieuwe huis. Ik ben
graag creatief bezig! Ik houd van het strand en
bos. Tot na de zomer en alvast een fijne
vakantie!

KINDERKLEDING GEZOCHT
Mocht u voor de zomervakantie de
zomerkleding uitgezocht hebben en heeft u
nog goed bruikbare zomerkleding over, dan
kunt u die op school inleveren. De kleding is
bestemd voor kinderen en volwassenen op
Bonaire uit gezinnen die het goed kunnen
gebruiken. Uiteraard gaat het alleen om
schone kleding die nog gebruikt kan worden.
Dit is wel belangrijk.

VAN ONZE PARTNERS
TSO VRIJWILLIGSTERS GEZOCHT
Voor de tussenschoolse opvang zijn wij op
zoek naar enthousiaste, gezellige vrijwilligsters
die het leuk vinden om in een gezellig team
samen te werken tijdens de overblijf om er
voor de kinderen een leuke lunchpauze van te
maken.

Beste ouders,
Omdat ik een nieuw gezicht ben op de
Gummarus komend schooljaar, zal ik me kort
voorstellen. Mijn naam is Iris de Bont, ben 23
jaar en kom uit Bergen op Zoom. Ik ben het
afgelopen jaar fulltime werkzaam geweest in
de invalpool binnen LPS, waardoor ik op veel
verschillende scholen heb lesgegeven en veel
ervaring in zowel de bovenbouw, als
onderbouw heb opgedaan. Dat ik komend
schooljaar mag werken op de Gummarus in
groep 3B (samen met juf Marja), is voor mij
een nieuwe uitdaging waar ik ontzettend veel
zin in heb! Naast mijn werk als leerkracht
basketbal ik graag en speel ik grote trom in
een vrouwendweilband. Ik hoop jullie na de
zomervakantie allemaal snel te mogen
ontmoeten.

Kun je niet altijd op een vaste dag maar zou je
wel zo nu en dan willen invallen, ook dan zijn
wij op zoek naar jou!
Wil je eerst een keertje komen kijken, dat kan
altijd. Voor meer informatie bel met Wilma
de Jong-van Beek (coördinator Gummarus
LPS-Breek4U), 06-57313267.

