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Juf Dorien 
Afgelopen week heeft Juf Dorien een ingreep ondergaan aan één van haar handen. Het is goed gegaan 
en juf Dorien zal naar verwachting komende week wel weer op school te zien zijn. Haar lessen worden 
nog wel even overgenomen, haar hand zit in het gips. Wij wensen juf Dorien een voorspoedig herstel.  
 
SKZ en peuters 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen de peuters van de SKZ in het gebouw van de Aremberg 
naar de peuterspeelgroep gaan. Hoe dit er precies uit gaat zien zullen we u nog laten weten. Dit is een 
mooie vervolgstap in de samenwerking die we zijn aangegaan.  
Momenteel worden er elke donderdag al lessen peuterfit aangeboden, wilt u hier meer over weten? 
Neem dan contact op met Jeroen Oosterhof, directeur.  
 
Continurooster 
De kinderen hebben een brief meegekregen over het rooster, hierop staan enkele vragen. Wij 
ontvangen deze graag beantwoord weer terug.  
  
MR-OR, muziek en boeken 
Afgelopen week hebben de MR en de OR samen een vergadering gehad. De doelen voor de nieuwe 
fancy fair, na de zomervakantie, zijn daarbij ook besproken. Op school hebben we de afgelopen tijd 
gemerkt dat het geluid van onze muziekinstallatie, zowel binnen als buiten, niet optimaal is. Deze gaan 
we vervangen. Daardoor zal het geluid, o.a. tijdens voorstellingen waar u als ouder speciaal voor uw 
kind naar toe komt, verbeteren. Op school willen we ook graag een schoolbibliotheek aanleggen. 
Vanuit school gaan we op zoek naar een mooi kastensysteem. Wat we nog wel kunnen gebruiken zijn 
goede, nette boeken. Mocht u thuis nog boeken over hebben die in goede staat zijn en die niet meer 
gebruikt worden, dan zouden wij daar zeer blij mee zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 mei Jeroen Oosterhof Voorpoort 

23 mei  Voorstelling groep 6A 

23 mei Jeroen Oosterhof vanaf 15.30 Voorpoort 

30 mei  Hemelvaartsdag, leerlingen vrij 

31 mei  Extra vrije dag in verband met Hemelvaartsdag 


