
 

12 april 2019 
 

Van de directie 
 
Pasen 

Het is bijna Pasen. Een belangrijk feest voor ons als christenen. Jezus die de dood heeft 

overwonnen waardoor wij vrij gepleit zijn van onze zonden. In groep 6 is daar aandacht voor 

met de veertigdagen boom. Het is mooi om te zien hoe leerlingen daar mee bezig zijn. 

Volgende week zijn de Paasvieringen in de groepen. 

 

 

 
 
 
Vertrek juf Elly Plender 
Juf Elly Plender gaat ons na heel veel jaren verlaten. Zij heeft aan veel kinderen les mogen 

geven en hen mooie dingen mee gegeven voor hun leven in onze maatschappij. Zij heeft een 

eigen bedrijf en wil zich daar graag meer voor inzetten. Het is jammer voor ons dat zij weg gaat 

want zij heeft veel voor onze school betekent, eerst als bestuurslid, later als leerkracht. We 

zullen haar een mooi afscheid geven waarover we u later nog zullen informeren. 

Dat betekent dat er opnieuw een vacature is. Zaterdag a.s. zal er een LEV-WN advertentie in de 

dagbladen verschijnen met vacatures voor het komende jaar.  Er staat ook een advertentie 

voor onze school bij. Weet u iemand die graag bij ons wil werken, wilt u hen dan attenderen op 

de advertentie. Ook invallers zijn van harte welkom. 
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Leerlingaantal 

Om te kunnen inschatten hoeveel leerlingen we voor het volgende schooljaar  kunnen 

verwachten, stellen we het op prijs als u uw kind al inschrijft voor het komende schooljaar. Als 

school moeten we al ver vooruit denken als het gaat om formatie maar vooral over de 

beschikbare ruimte. We maken op dit moment een forse groei door en we willen graag weten 

of zich dit de komende jaren voortzet. 
 
Verlofaanvragen 
Het aanvragen van verlof gaat altijd d.m.v. het invullen van een document  dat te downloaden 

is via de website. Wilt u het aanvragen van verlof dat 6 weken van te voren doen? De 

verlofaanvraag moet ik verantwoorden bij de leerplichtambtenaar en dan is het wel fijn als er 

een schriftelijke aanvraag met motivatie ligt. In sommige gevallen is het voor mij lastig om te 

beoordelen of de verlofaanvraag terecht is. In dat geval neem ik contact op met de 

leerplichtambtenaar. De overheid is heel strikt in het handhaven van regels m.b.v. het 

toekennen van verlof. 
 
Eindtoets groep 8 en entreetoets groep 7 
Volgende week maakt groep 8 de eindtoets en groep 7 start met de entreetoets. We wensen 

alle kinderen veel succes met het maken van de toets. 

 
 
Afwezigheid 

Omdat ik het eerste jaar van mijn opleiding voor schoolleider aan het afronden ben, ben ik op 
dit moment niet veel aanwezig op school. Na het Paasweekend hoop ik  meer aanwezig te zijn. 
U kunt mij natuurlijk altijd telefonisch of via de mail bereiken voor dringende zaken en anders 
is Juf Melanie aanspreekpunt wanneer ik er niet ben. 
 
Hartelijke groet, 
Marianne Sneep 
 
Nog even wat data op een rijtje 
Di. 16 april - Do. 18 april CITO Eindtoets groep 8 
Di. 16 april - Do. 18 april Entreetoets groep 7 
Donderdag 18 april Paasviering in de groepen 
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Vrijdag 19 april Goede Vrijdag, allen vrij 
Dinsdag 23 april Entreetoets groep 7 
Dinsdag 23 april 10.30 uur Fietsles groep 4 en 5 
Woensdag 24 april Bidgroep met extra aandacht voor groep 6 
Donderdag 25 april Tamboer 
Donderdag 25 april Entreetoets groep 7 
Donderdag 25 april Speelgoeddag groep 1-2 
27 april t/m 5 mei Meivakantie, allen vrij 
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