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Onderwijs Anders 

De namen van de groepen in de bovenbouwunit zijn inmiddels ook bekend: De bovenbouwunit zal 

voortaan ‘t Klimbosch heten en de groepen hierin zijn de Panters en de Koala’s. De nieuwe indeling 

van de groepen is bekend gemaakt. 

Juffrouw Lindy is volgend schooljaar niet gekoppeld aan een vaste stamgroep. Zij zal zowel ’t 

Dierenbosch als ’t Klimbosch ondersteunen met extra instructie. Dit zal op het leerplein gebeuren 

met behulp van een nieuw aangeschaft verrijdbaar digibord. 

Vorige week hebben we gesprekken gevoerd voor de opvulling van de vacature die ontstond na het 

vertrek van onze Onderwijsassistent Juffrouw Engelien. Wij heten onze nieuwe collega juffrouw 

Kaylee van harte welkom! 

 

Activiteiten einde schooljaar 

Vele activiteiten kunnen geen doorgang vinden vanwege de voorschriften van het RIVM. Vanaf 1 juli 

is er een versoepeling van de maatregelen is aangekondigd. Eerder hadden we echter al besloten 

dat er geen activiteiten meer zouden plaatsvinden waar ouders bij betrokken zijn. Woensdag 1 juli 

stond de ouderbedankochtend gepland. Om onze ouders te bedanken hebben we een alternatief 

bedacht, dat we nog niet verklappen. Een week later op woensdag 8 juli stond het overglijden naar 

de nieuwe groep gepland, een jaarlijks terugkerend spektakel met een luchtkussen. Ook deze 

activiteit slaan we een jaartje over. Wat wel doorgaat is het laten kennismaken met de nieuwe groep 

en leerkracht(en) op donderdag 9 juli. Groep 8 heeft dan al afscheid van de school genomen. Hun 

afscheidsmusical wordt (helaas) zonder publiek gespeeld. Van de voorstelling wordt een film 

gemaakt die de kinderen met hun familie kunnen bekijken. In de plaats van het schoolkamp wordt 

de laatste week van het schooljaar gevuld met diverse leuke kampachtige activiteiten. 

 

Laatste schooldag 

OP vrijdag 10 juli is de laatste schooldag. De kinderen zijn dan ’s middags vrij. Voor de A-groep 

eindigt de ochtend om 11.45 uur, voor de B-groep om 12.00 uur. 
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Voorlaatste nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief komt anderhalve week voor de vakantie uit. Als het schooljaar helemaal afgelopen 

is ontvangt u nog een juli nieuwsbrief. 

 

Jezus & de Storm – Online Geloofsfeest op 4 juli 

Alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom op het online Geloofsfeest voor 

kinderen! Ook als je niet gelovig of katholiek bent, kun je zeker meedoen! Het feest is van 9.30-

12.30 en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit! Met theater, liedjes en 

opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal meemaken. Hij was niet bang 

natuurlijk, maar zijn leerlingen wel! Kijk op www.gezinengeloof.nl/feest voor aanmelden en 

informatie. Deelname is dit jaar gratis. Het geloofsfeest voor kinderen is een initiatief van het Sint 

Franciscuscentrum – het vormingscentrum van het Bisdom van Breda - en verschillende parochies 

uit het bisdom. 

 

 

 

 

 


