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vooraf:

Dit is de laatste Vluchtpost van schooljaar 2021-2022. Wat gaat een jaar toch snel. De
school is bijna opgeruimd en de kinderen hebben nog een paar leuke dingen in het
vooruitzicht, denk hierbij aan de vossenjacht en het samen patat eten van La Plaza. Om
13.00 uur gaan de schooldeuren dicht en begint de vakantie.
Ik wil u hartelijk danken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven in het afgelopen jaar.
En natuurlijk ook dank voor de feedback die we tussendoor kregen, denk hierbij bv. aan de
enquête. Samen maken we de school!
De nieuwe unit is helaas uitgesteld tot week 40, de nieuwe groep 8 krijgt intern een tijdelijke
plek, maar dat komt helemaal goed.

Er zijn ook al een paar belangrijke data. U krijgt in de eerste week het bekende jaarboekje
en we zullen ook alle data in de agenda van de PARRO zetten.

de agenda:

● maandag 22 augustus: start om 08.25 uur, u mag natuurlijk even in de klas kijken
● maandag 29 augustus: luizencontrole om 08.30 uur
● dinsdag 30 augustus: informatie-avond om 19.00 uur
● donderdag 1 september: 13.00 uur gebedsgroep
● week 36: tien-minuten-gesprekken

groep 8:

Groep 8 heeft deze week afscheid genomen. Ze hebben een prachtige en komische musical
laten zien. Juf Gea en Juf Mireille hadden een hilarisch buurtpraatje en alle leerlingen
kregen een Bijbel in Gewone Taal. We sturen ze met een gerust hart de wereld in. Het ga
jullie goed, alle 20.

Voor de weg wens ik je toe
dat de weg je tegemoet komt,
de wind steeds in je rug is,
de zon je gezicht verwarmt
en zachte buien je velden beregenen
en dat God, tot ons weerzien,
je bewaart in de palm van zijn hand.
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Dit laatste wens ik u ook toe voor de komende weken; een fijne vakantie en een periode van
rust en ontspanning.
We zien u en de kinderen graag weer op de eerste schooldag.

Hartelijke groet, ook namens het team,
Dick Lanenga


