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Vrijdag 12 juli Laatste schooldag, kinderen 12 uur vrij. 

Maandag  26 augustus Eerste schooldag. De kinderen mogen om 8.20 uur naar 

binnen. 

 

 
 

 
 
Schoolfeest. 
Vrijdag 5 juli was er een geweldig eindfeest ter ere van het einde schooljaar op het oude 
voetbalveld.  
De kinderen vermaakten zich opperbest met diverse oud- Hollandse spelletjes zoals muizenmeppen, 
hoedje wip, mikado, stokvangen, touwtrekken en jenga. Ze konden hiermee punten verdienen en 
uiteindelijk konden vier kinderen tot hun grote vreugde een prijs in ontvangst nemen.  
Intussen ontstaken diverse ouders de barbecues en werden tassen met etenswaren en drinken 
aangevoerd om met elkaar te genieten van al die heerlijkheden. Dit alles werd vergezeld van een 
gezellig muziekje dat werd verzorgd door Henkie CD.  
Doordat ook het zonnetje zich van zijn beste kant liet zien, had iedereen het geweldig naar zijn zin! 
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Speurtocht. 
Groep 8 had afgelopen woensdag als afscheidscadeautje voor de andere kinderen van school een 
speurtocht uitgezet rondom de school. De kinderen van groep 1 t/m 7 waren in groepjes verdeeld en 
gingen op zoek naar de verklede kinderen van groep 8. Aan de hand van vragen moesten de kinderen 
erachter zien te komen welk kind er onder de verkleedkleren zat. Er zaten hele spannende en 
duistere figuren tussen! Onderweg kregen de kinderen ook nog een glaasje limonade en een lekkere 
koek. 
De kinderen van groep 8 hadden het erg leuk bedacht. Bedankt kinderen van groep 8! 
 

                                   
 
  

                                                 
 
Musical. 
Donderdag hebben de groepen 7 en 8 de musical de Feestplaneet opgevoerd.   
’s Middags was het voor iedereen toegankelijk en ‘s avonds was het voor genodigden. De 
voorstellingen werden goed bezocht! De kinderen hebben er met veel plezier aan gewerkt en het 
was voor groep 8 tevens hun afsluiting voor hun basisschooltijd. 
 



18 september studiedag. 
Een datum om alvast te noteren in uw agenda! Woensdag 18 september heeft de hele ISOB, en dus 
ook onze school, een studiedag over kindermishandeling, de signalering ervan en hoe ermee om te 
gaan. De kinderen zijn die dag vrij. 
 

 
 
Andere studiedagen in het komende schooljaar zijn vrijdag 14 februari en dinsdag 2 juni. Donderdag 
5 december zijn de kinderen vanaf 12.00 uur vrij. 
 

Kledinginzameling. 
Afgelopen schooljaar hebben we kleding en textiel ingezameld via een kledingcontainer en het 
eindresultaat is bekend.  
Er is 678 kilo kleding en textiel ingezameld en dit levert ons € 101,70 op. Ook wordt ditzelfde bedrag 
door Curitas aan Simavi gedoneerd. Hiermee gaan zij aan de slag om mensen in Afrika en Azië te 
voorzien van schoon drinkwater, wc’s en goede hygiëne. Zo wordt daarmee een betere gezondheid 
bereikt, waardoor kinderen weer naar school kunnen gaan en volwassenen geld kunnen verdienen.  
De opgehaalde kleding en textiel wordt gerecycled en daarmee hebben we 2.373 kilo CO2 en 
4.746.000 liter water bespaard. Dit is weer beter voor ons milieu.  
Binnenkort wordt het opgehaalde bedrag overgemaakt op onze rekening. De container blijft op het 
schoolplein staan, zodat we kunnen blijven inzamelen. Iedereen hartelijk bedankt voor het inleveren! 
 

 
 

Media. 
Om onze school regelmatig onder de aandacht te brengen plaatsen we regelmatig stukjes in de 
Uitkomst, maar ook in het (digitale) Schermer Dagblad. Zo plaatsten we daar onlangs berichtjes over 
de reünie, de musical en het eindfeest. 
 



Afscheid. 
Elk schooljaar nemen we afscheid van onze groep 8 leerlingen. Na 8 jaar basisonderwijs slaan zij hun 
vleugels uit en vertrekken ze naar het Voortgezet Onderwijs. Een hele stap, die ook heel spannend is! 
 
Wij wensen;  
 

Noe, Eva, Wessel, Mike, Emma en Anna  
 

heel veel plezier en succes op hun nieuwe scholen! 
 

                                            
 
Ook nemen we afscheid van juf Maaike en juf Anouk. Juf Maaike heeft vanaf januari op maandag in 
groep 1-2 gestaan en juf Anouk stond dit jaar in groep 3-4. We vinden het heel jammer dat ze onze 
school gaan verlaten, maar we wensen ook hen heel veel succes en plezier op hun nieuwe scholen. 
 
Verder nemen we afscheid van de penningmeester van de OR; Jan Wind. Jarenlang heeft hij de kassa 
van de OR naar volle tevredenheid beheerd. Echter zijn laatste kind neemt afscheid van school en 
daarom draagt hij zijn taken over aan Anna- Eva Kuijn.  
Wij willen Jan heel hartelijk bedanken voor alles wat hij heeft gedaan voor de school. 
 

                             Jan bedankt!!!!  

 
Tot slot; 
Willen wij ook alle ouders, opa’s en oma’s hartelijk bedanken voor hun inzet, betrokkenheid, 
enthousiasme en het vertrouwen dat u in de school heeft gesteld. We zijn daar heel blij mee en 
stellen deze samenwerking tussen ouders en school erg op prijs. 
 
We wensen u en de kinderen een hele fijne vakantie toe en zien u graag weer terug op maandag 26 
augustus. 
 
   

  Fijne vakantie namens team obs. Driessen 

 

             



               


