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Beste ouders/verzorgers, 

 

En toen was het feest al weer voorbij… de school helemaal opgeruimd en niets herinnert 

meer aan het feest. Maar gelukkig hebben we nog heel veel foto’s en filmpjes. Op de 

website staan ze per dag en activiteit geordend, met dank aan Martie. Zij heeft de hele 

week foto’s gemaakt en er voor gezorgd dat ze voor iedereen te vinden zijn. In de klassen 

worden nog foto’s voor de leerlingen uitgezocht en ervoor gezorgd dat ze naar u toe 

komen. Zo’n feest is allen mogelijk als er bedrijven zijn die hier aan willen bijdragen door 

een lagere vergoeding te vragen of door producten te sponsoren.  

In deze nieuwsbrief worden zij nog een keer genoemd en bedankt. 

We hebben heel veel mooie, soms ontroerende reacties gehad van ouders, opa’s en oma’s 

en andere mensen die de voorstelling hebben gezien. Het enthousiasme van de leerlingen 

en de geleverde prestaties hebben veel mensen verrast. 

Woensdag werden we als team nog verrast met een traktatie van de ouderraad. Heerlijk 

was dat. Dank jullie wel. 

   
 

Zo zijn we nu bezig met de voorbereiding voor het nieuwe schooljaar en de jaarplanning. 

De schoolgids is voor een groot deel gereed en naar de MR gestuurd. Met de jaarplanning 

zijn we nu bezig. Zo gauw als dit gereed is en vastgesteld zorg ik dat het naar u toekomt, 

zodat u ook zaken als de BSO kunt regelen en misschien al kan kijken naar de vakanties 

van volgend jaar. 

 
 

Aan de  formatie wordt nu hard gewerkt. Er zijn een heel aantal collega’s die volgend jaar 

iets minder willen gaan werken en dat maakt de puzzel som iets complexer. We hebben 

volgend jaar een groep minder door de daling van het leerlingenaantal. Het plan voor 

volgend jaar wordt nu in concept voorbereid. 

 

 

 

 



 

Begin juni zijn de evaluatiedagen. Op deze dagen zijn de leerlingen vrij, maar niet iedereen 

op dezelfde dag: 

Maandag 6 juni: onderbouw OBa, OBb, Obc en groen en oranje 

Dinsdag 7 juni:  middenbouw MBa, MBb, MBc en geel en blauw 

Woensdag 8 juni: bovenbouw BBa 

Ik schrijf het voor alle zekerheid nog een keer om vergissingen te voorkomen. 

 
 

Met vriendelijke groet mede namens het team, 

 

Gerry van Vliet  

 
De sponsoren van het lustrum zijn: 

 
 
Albert Heijn Vosselman 

 
 
 
Partycentre royal  Snackbar de beleving 
 
Esther van Dijk 
 
Banketbakkerij prins 

 
 

Opa jan en oma wil  
                   

Peters kaashandel 
PtPesta Event                     
                                         
 
Sportbedrijf Lelystad             

Party & Event service van Jimmy Zeilstra       
 

 
 
Namens ons allen, bedankt! 


