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Nieuwsbrief  
Nummer 43  

12 juli 2016 

In deze nieuwsbrief:  

Activiteitenoverzicht: 

 13-07: Musical 

 14-07: Wisselochtend 

 14-07 Afscheid oudste 

kleuters/pannenkoeken 

 14-07: Afscheid Korine en 

juf Marrit 

 15-07: Laatste schooldag: 

Vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie! 

 Zomervakantie van 15 juli 

t/m 28 augustus 

Aanwezigheid MIB-er, 

directeur, teamleider 

MIB-er Wendy 
12-07, 13-07 
 
Directeur Christa.  
 13-07 
 
Teamleider Marrit 
14-07 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het team: 

 

Beste ouders en kinderen, 
Na 8 jaar te hebben gewerkt 

op de MIC, neem ook ik 

afscheid van de school. Een 

samenloop van 
omstandigheden hebben 

geleid tot mijn onverwacht 

vertrek. Desondanks kijk ik 

met plezier terug op deze 8 
jaar. Via deze weg wil ik u 

allen bedanken voor het 

vertrouwen dat u mij hebt 

gegegeven. Ik zal het 
missen! 

Met vriendelijke groet, 

Marrit Dijk- van der Meer 

 

 
Beste ouders, 

Na 8 jaar te hebben gewerkt 

op de MIC is nu mijn laatste 

week aangebroken. Het 
waren leuke en enerverende 

jaren. Ik heb altijd met veel 

plezier mijn werk gedaan en 

wil u langs deze weg allemaal 
bedanken voor de fijne 

samenwerking en u het beste 

toewensen samen met uw 

kinderen. 

Ik ga het vast allemaal 
missen. 

Vriendelijke groet, 

Korine Zandstra 

 
Afscheid 

Op donderdag 14 juli a.s. om 

14:15 uur is er gelegenheid 

voor alle ouders en kinderen 
om afscheid te nemen van juf 

Korine en juf Marrit. Beide 

gaan  per volgend schooljaar 

beginnen aan een nieuwe 
uitdaging. We wensen ze 

daar heel veel plezier en 

geluk!  

Bij mooi weer zullen we dit 

buiten bij de tafeltennistafel 

vieren, bij regen binnen in de 

kleuterklas. U komt toch ook? 

 
Uitnodiging voor alle 

ouders: 

We willen aan het einde van 

het jaar toch nog graag alle 
ouders bedanken voor  alle 

hulp en gezamenlijke zorg. 

Daarom willen we alle ouders 

uitnodigen voor koffie en de 
generale repetitie van de 

musical. Van harte welkom 

om 10:15 uur voor koffie en 

aansluitend de musical! 
 

Vanuit de groepen: 

 

Groep 1 /2 

Dinsdag hebben we met een 
kadootje en een bos bloemen 

afscheid genomen van juf 

Hermien, onze voorleesjuf 

van de Bieb Assen die de 
afgelopen 4 jaar elke dinsdag 

kleine groepjes kwam 

voorlezen. Juf Hermien heeft 

nu weer tijd voor een andere 
uitdaging. Bedankt voor de 

leuke en leerzame tijd! 

 

De laatste kasten worden 

schoongemaakt en de laatste 
stickers van de muren 

gepoetst. 

Donderdag hebben we een 

pannenkoekenafscheids-
feestje om 12 uur. We nemen 

dan afscheid van juf Korine 

en van de kinderen van groep 

2. De kinderen van groep 1 
/2  hoeven dan geen brood 

mee te nemen. 

 

Valentijn van Dijk is naar een 
andere school gegaan.Wij 

wensen hem het allerbeste. 

 

Wie kan er de laatste 

donderdag in de vakantie 
helpen met het terug zetten 
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van alle kasten en tafels en 

stoelen in de klas? U kunt 

zich aanmelden bij de juffen. 
Alvast bedankt! 

 

 

Groep 3 /4 
 

Rapporten 

Wilt u deze week het rapport 

inleveren? Alvast bedankt.  
 

Logeeradressen 

Wij hebben goede 

logeeradressen gevonden 
voor onze vissen: 

-Onze twee goudvissen zullen 

gaan logeren bij Yente, 

Lisanne en Aliene thuis.  

-Onze guppies zullen bij 
Robyn thuis logeren. 

 

Alvast heel erg bedankt! 

 
Hulp gevraagd 

Wie o wie wil er 

donderdagmiddag (14 juli) 

helpen met het ontruimen 
van het klaslokaal? Alle 

kasten, tafels en stoelen 

moeten naar de 

bibliotheek/gang verplaatst 

worden. 
 

Extra tasje 

Wilt u uw kind donderdag een 

extra tasje meegeven voor 
alle spullen die mee naar huis 

toe moeten? 

 

Zomervakantie 
In deze laatste nieuwsbrief 

van dit schooljaar willen wij 

jullie allen een prettige 

vakantie wensen. We zien 
een ieder graag gezond weer 

terug in het nieuwe 

schooljaar. 

 

 
Groep 5/6 

 

Verjaardag juf Abigail 

Vorige week ben ik 
ontzettend verwend in de 

klas voor mijn verjaardag. De 

kinderen hebben voor mij 

gezongen, thee en chocola 
meegebracht, sieraden 

gekocht. Langs deze weg wil 

ik iedereen bedanken voor de 

felicitaties en de verwennerij.  
 

Rapporten 

Zou u deze week, als u dat 

nog niet heeft gedaan, het 
rapport in willen leveren? 

Alvast bedankt.  

 

Inkie 

Inkie logeert deze zomer bij 
Chloë thuis! Zo fijn dat ook 

Inkie vakantie kan gaan 

vieren. 

 
Zomervakantie 

In deze laatste nieuwsbrief 

van dit schooljaar willen wij 

jullie allen een prettige 
vakantie wensen. We zien 

een ieder graag gezond weer 

terug in het nieuwe 

schooljaar. 

 
Groep 7/8 

Voor 9 leerlingen van groep 

7-8 zit de basisschool er bijna 

op. Wij wensen Aicha, Anita, 
Cheyenne, Emeli, Mirre, 

Narjis, Norah, Tommy en 

Yala een hele fijne tijd toe op 

het voortgezet onderwijs.  
 

 

Hulp gevraagd 

Wie o wie wil er 
donderdagmiddag (14 juli) 

helpen met het ontruimen 

van het klaslokaal? Alle 

kasten, tafels en stoelen 

moeten naar de gang 
verplaatst worden.  

 

Daarnaast hebben we deze 

middag ook hulp nodig bij het 
afbreken en opruimen van 

het musical decor. 

 

Rapporten 
Wij zien de rapporten van 

groep 7 die in de vakantie 

niet meer geshowd hoeven 

worden graag deze week 
terug. Mocht het rapport 

meegaan op reis, dan graag 

na de vakantie. 

 
================== 

Indien u nog vragen hebt 

n.a.v. deze nieuwsbrief of 

over de dagelijkse gang van 

zaken op school, loop dan 
gerust de school binnen en 

ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team Maria in Campisschool 
 
 
 
 


