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Afscheid
Dat juffrouw Jeanne zou vertrekken was al iets langer bekend. Vlak voor de vakantie gaf
meester Alain aan dat het afgelopen schooljaar zijn laatste is geweest op ’t Bossche Hart. Dat
gaf ons weinig tijd om een gepast afscheid te verzorgen. Op de laatste schooldag hebben we op
het leerplein met alle kinderen een lied voor hem gezongen en kinderen en leerkrachten
hebben een afscheidscadeau aangeboden (een filmpje hiervan staat op de facebookpagina).
We wensen juffrouw Jeanne en meester Alain het allerbeste!

Vervanging
Alle vervangingen zijn rond. Het was al bekend dat in groep 1/2b Meneer Joost van der Sanden
zal komen. Tot begin november volledig, op vrijdag ook in groep 2. Zodra juffrouw Daniëlle
terug is van haar zwangerschapsverlof, komt meneer Joost nog op maandag en woensdag. In
groep 4/5 komt in de eerste weken van het schooljaar Heleen Raaijmakers als vervangster voor
juffrouw Helma. In groep 5/6 komt volgend schooljaar juffrouw Ellen Polderman op maandag,
dinsdag, donderdag en vrijdag.

Even voorstellen

Hallo, mijn naam is Joost van der Sanden. Ik ben 25 jaar en ik woon in
Noordhoek. In mijn vrije tijd kook ik graag, drink ik af en toe een biertje
met wat vrienden of doe ik gewoon een dagje lekker niks. Volgend
schooljaar zal ik in groep 1/2b staan, samen met juf Daniëlle. Ik kijk uit
naar een fijn en goed schooljaar met de kinderen én met de ouders.

Hallo, mijn naam is Ellen Polderman. In het nieuwe schooljaar ben ik de juf van
groep 5/6 bij jullie op school. Ik ben al juf vanaf 1994, voordat ik zelf kinderen
kreeg heb ik fulltime gewerkt in Den Haag. Daarna ben ik terug naar Brabant
verhuisd. Ik ben zelf moeder van een jongen(17)en een meisje(15), we wonen
in Dinteloord. In mijn vrije tijd wandel en fiets ik graag, luister ik muziek en
speel ik piano. Ik heb inmiddels aan alle groepen lesgegeven. Middenbouw en
bovenbouw vind ik het leukst. Ik heb er zin in om aan groep 5/6 les te gaan
geven en om samen een fijne en leerzame tijd te gaan hebben!

Studiedagen
Naast de reeds vastgestelde vakanties hebben we twee studiedagen toegevoegd aan de
vakanties en vrije dagen: Donderdag 12 oktober en dinsdag 6 februari.

Afscheiding schoolplein onderbouw
In de zomervakantie wordt er een flexibele afscheiding geplaatst op het speelplein bij de
onderbouw. Deze zal komen tussen PSZ/KDV en het deel waar de kleuterklassen zitten. In de
pauzes kan de afscheiding makkelijk verwijderd worden, zodat spelende kinderen het hele
schoolplein kunnen gebruiken. Tijdens het buitenspelen van KDV en PSZ zorgt de afscheiding
ervoor dat de allerkleinsten niet kunnen weglopen.

PSZ Hummelbosch
Het einde van het schooljaar is in zicht, op naar een
gezellige zomer! Een groot deel van de peuters
heeft dit jaar ook meegedaan met het jaar
uitglijden... Spannend hoor! Het was een leuke
ochtend, die voorbij is gevlogen. Niet alleen hadden
we een verjaardagsfeestje, ook was er nog wat
lekkers om de ochtend af te sluiten! Een 'klein'
feestje met onze 'kleintjes' dus! Tot over 6 weekjes
allemaal.... De juffen en peuters wensen iedereen
een hele leuke zomervakantie toe!

Fijne vakantie allemaal!
Wat een laatste schoolweek hebben we achter de rug! Op maandag zette groep 8 zijn beste
beentje voor: Overdag een voorstelling voor alle andere kinderen van school, ’s avonds voor
ouders en andere genodigden, beide keren ondersteund door de zang van groep 7. Woensdag
zijn alle kinderen op een enorme stormbaan overgegleden naar hun nieuwe leerkracht en op
donderdag was er het fantastische afscheid van juffrouw Jeanne. Een gemiddeld theater heeft
minder voorstellingen in een week! Op vrijdag tenslotte zijn de kinderen een kijkje gaan nemen
bij hun nieuwe leerkracht en hebben we afscheid genomen van een aantal kinderen dat de
school gaat verlaten en tegelijkertijd kennis gemaakt met een aantal
nieuwe leerlingen.
Voor nu is het even goed geweest. Geniet allemaal van een
welverdiende vakantie. We zien jullie weer terug op maandag 28
augustus. Tot dan!

KDV ’t Toverbosch
Kinderdagverblijf ’t Toverbosch viert haar 1-jarig bestaan op zaterdag 2 september. Van harte
gefeliciteerd! Zie de flyer hieronder voor meer informatie.

Hieronder de voorlopige kalender van augustus en september. Er kunnen nog wijzigingen
en/of aanvullingen komen.

