
 
 
  
 
 
 

OBS de Schoener, Daltonschool i.o.                                                         5 juli 2019 

het Toetertje 

Agenda    5 juli t/m 16 
augustus 

 Zomervakantie  

   

Workshop   Afgelopen week zijn de kinderen in de grote kerk bij kunstenaar Coen van den 
Ende op bezoek geweest. Er zijn prachtige kunstwerken van Coen, maar ook van 
de kinderen te zien. Vandaag wordt de expositie door burgemeester Rabelink 
geopend De expositie loopt nog tot 20 juli. Na de opening mogen de kinderen hun 
eigen werk ophalen. 
 

   

Overblijf  Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de kosten voor een overblijfkaart 
omhoog. Een kaart van 10 keer gaat naar €20,00 
De overblijf en de school zijn in samenspraak met de MR tot deze verhoging 
gekomen. Er zijn extra overblijf ouders nodig om alles goed te laten verlopen.  
Er zijn op verschillende dagen zeker 3 a 4 ouders nodig om de zorg voor de 
kinderen te kunnen bieden.  
Mocht u hier vragen of opmerkingen over hebben neem dan contact op met 
Jannie Kunst j.kunst@obase.nl  
 

   

Afscheid  Deze week hebben we afscheid genomen van de groep 8 leerlingen.

 
Rinze, Meinte, Roos, Kim, Anne, Danysha, Gijs, Luca, Shania we wensen jullie heel 
veel succes en plezier op jullie nieuwe school. 
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Afscheid   Donderdag hebben we ook 
afscheid genomen van juf Tony.  
Zij gaat stoppen met het werken  
in het onderwijs. 
Ook haar wensen we veel succes  
met de volgende stap. 
 
 

   

Bedankt  Bij deze willen we iedereen hartelijk danken voor alle hulp die geboden is. Fijn dat 
we steeds op jullie kunnen rekenen 
Een speciale dank voor alle AC -ouders die ieder feestje weer tot een feestje 
hebben omgetoverd. De MR-ouders die steeds met ons meedachten bij het 
ontwikkelen van ons onderwijs. 
Zonder deze betrokkenheid van iedereen kunnen de kinderen en de school niet 
groeien en daar doen we het allemaal voor. 

   

Zomer 
vakantie 

 En dan is het nu zo ver……… 
 

ZOMERVAKANTIE 
 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne 
zomervakantie en gaan jullie op maandag 19 
augustus graag weer zien. 
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