
 

   Mijnnieuwsbrief       

     
Hier volgt de derde nieuwsbrief van cursusjaar 2018-2019: 

 

- Meneer Apers is nog ziek thuis. We wensen u heel veel sterkte. We zijn 

blij dat het al wat beter gaat.  

 

- Meneer Klerks is ziek. We hopen dat u snel opknapt. 

 

- Mevrouw Groothedde en mevrouw Posthouwer zijn zwanger. 

 

- Mevr. Rouhof is met zwangerschapsverlof vanaf de voorjaarsvakantie. 

 

- Mevrouw Lentink heeft een andere baan gekregen en gaat per 1 mei weg.  

We hebben ondertussen een nieuwe ervaren leerkracht aangenomen. Ze 

heet mevrouw van Brederode. 

 

- Meneer Keekstra geeft sinds kort muzieklessen, mooi dat u dit wilt doen. 

Veel leerlingen maken hier dankbaar gebruik van.  

 

- Bijna iedereen heeft zijn rapport ontvangen.  

 

- De nieuwe digitale citotoetsen zijn al deels afgenomen. 

 

- Afgelopen week was de voorlichtingsavond over alcohol en drugs. Volgend 

jaar kunnen je ouders deze avond weer bezoeken.  

 

- Het plein is gerenoveerd en de zitmeubelen zijn geplaatst. Het wordt 

steeds mooier. Meneer Zielman onze nieuwe metaaldocent gaat nog drie 

nieuwe overkappingen maken. Ook de achtertuin is opgeknapt. Er ligt 

nieuwe bestrating in en er is een grasveld gekomen. Ook komt er in de 

tuin nog een vijver. 

 

- De IVIO proefexamens voor de groepen 3,4 en 5 zijn geweest. Heb je 

het proefexamen gehaald dan word je opgegeven voor het echte examen. 

Spannend. De proefexamens voor de klassen 2 komen er aan. 

 

- Dinsdag 12 maart zijn er ’s middags geen lessen. 

 

- Woensdag 10 april ben je vrij. De leraren hebben dan een Educaredag. 

De stages gaan wel gewoon door. 

 

- Het drinken van energydranken of het meenemen is niet toegestaan. 

 

- Als je voor de tweede keer te laat komt moet je nablijven, zorg dat op 

tijd van huis vertrekt! 
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- De voorjaarsvakantie is van maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart. 

Maandag 4 maart is er een studiedag voor de leraren en is de school 

gesloten. Fijne vakantie! 

 

 

Alvast een fijne voorjaarsvakantie toegewenst door het team van 

“Mijnschool”! We hopen elkaar weer op dinsdag 5 maart te zien.  

 

 
 

 


