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Nieuwsbrief augustus 2016  
  

Inhoud: 

 

Schaatsfestijn op 26/08 

Diplomauitreiking op 02/09 

Juf Pam 

Kinderboekenweek op 12/10 en 14/10 

Lesgeld 

Jarigen  

 

Schaatsfestijn op 26 augustus 

 

Voor diegenen die zich nog niet hebben 

aangemeld, het is nog niet te laat! Stuur 

vandaag nog een e-mail naar 

rinske@sitbig.com en kom ook 

meeschaatsen op vrijdag 26 augustus. 

Verkleed je zo oranje mogelijk want er is 

een prijs voor de leukste oranje 

ijskoning/koningin. Tot ziens op de ijsbaan 

van Grand West van 18u00 tot 20u00.  

 

Diplomauitreiking op 2 september  

 

We zijn erg trots. Vier van onze VO- 

leerlingen hebben het Certificaat 

Nederlands als Vreemde Taal behaald. Om 

samen onze succesvolle leerlingen te 

feliciteren houden we een korte diploma-

uitreiking op vrijdag  2 september vanaf 18u 

in Mowbray. We hopen dat leerlingen en 

ouders van alle klassen even komen delen 

 in de examenvreugde.   

 

Juf Pam terug naar Nederland 

 

Door onvoorziene omstandigheden heeft 

onze docent in groep 7/8, Pam Verwoolde, 

al vroeg in het nieuwe schooljaar moeten 

besluiten terug te keren naar Nederland. 

Bedankt, Pam, voor jouw korte, maar 

waardevolle inzet en succes met de nieuwe 

baan in Nederland!  

In reactie op Pam's vertrek heeft het 

bestuur, in samenspraak met het  

 

 

 

leerkrachtenteam, besloten de groepen in 

Mowbray opnieuw in te delen. Juf Alida 

Geerts geeft nu les aan groep 3, 4 en 5 en 

Juf Caroline Brak-Vink neemt groep 6, 7 

en 8 voor haar rekening. 

 

Kinderboekenweek op 12 en 14 oktober 

 

Op de rondgestuurde lesroosters staat een 

evenement rondom de kinderboekenweek 

gepland voor woensdag 19 en vrijdag 21 

oktober. We hebben echter besloten de 

kinderboekenweek een week eerder te 

vieren dus op de eerste lesdag na de 

schoolvakantie. Noteer het alvast in uw 

agenda want op 12 oktober (Noordhoek) 

en 14 oktober (Mowbray) bent u het laatste 

deel van de les van harte welkom!  

 

Lesgeld 
 
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zijn 
de meeste, zo niet alle facturen voor het 
lesgeld over de periode juli - december 2016 
verstuurd. Door omstandigheden is dit iets 
later dan gebruikelijk, waarvoor mijn 
excuses. We verzoeken u vriendelijk het 
verschuldigde lesgeld zo snel mogelijk maar 
uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur te voldoen. 
Bij voorbaat dank voor uw begrip en 

medewerking. 

Koos Blijdorp, Penningmeester 

 

Jarigen 

06-09 Jordyn Abrahams 

10-09 Vieve Staal 

13-09 Jente Zuidgeest 

 

 
 

Alvast/ Nog van harte gefeliciteerd en een 
hele fijne dag gewenst. 
 
 

Hartelijke groeten namens het bestuur en  

de leerkrachten.    
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