
Even bijpraten….. 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Volgende week hebben we een week 
vakantie. Na deze week is de school 
volop bezig met het afronden van het 
schooljaar. Er vinden nog veel activiteiten 
plaats in de verschillende groepen. Naast 
deze gezellige drukte zijn we druk met de 
voorbereidingen van het nieuwe jaar. 
Hieronder kunt u de tekeningen zien van 
de nieuwe inrichting. De tekeningen 
staan bij ons in de gang. 
Op de tekening kunt u zien dat we 
volgend schooljaar starten met een mooi 
nieuw uitdagend kleuterplein, twee 
lokalen worden met een doorgang met 
elkaar verbonden. Hier hebben de 
kinderen een uitdagende omgeving om te 
spelen, te ontdekken en te leren 
Woensdag 26 juni ontvangt u een brief 

over de schoolorganisatie voor het 

nieuwe schooljaar. De leerkrachten 

vertellen ’s ochtends aan de kinderen bij 

welke leerkracht en bij welke kinderen ze 

in de klas komen. Woensdag 10 juli gaan 

de kinderen kennismaken in de nieuwe 

groep en met de nieuwe leerkracht(en). 

De kinderen van groep 8 gaan die dag 

kennismaken op het voortgezet 

onderwijs. 
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Agenda 

17 juni Inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen 

19 t/m 21 juni Kamp groep 8 

1-4 juli Ontwikkelingsgesprek 3 

10 juli Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO 

11 juli Rapport 2 

12 juli Eindejaarsactiviteit 

16 juli Afscheid groep 8 / Musical 

18 juli  Studiedag 

19 juli Studiedag 

  

  

  
Jarig in juni 
1 Amy  1-2A 
4 Kas  6 
5 Chanès-Denise  1-2B 
8 Fenna  5B 
9 Hedwich  7A 
9 Niek  5B 
10 Jarno  3 
13 Jasper  3 
16 Dito  8 
23 Tom  8 
24 Ruben  6 
27 Anissa  7B 
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INSPIRATIEWORKSHOP OPVOEDEN IN TWEE HUIZEN   

Op maandag 17 juni 2019 zijn alle vaders en moeders uit Amersfoort van harte welkom bij 

de inspiratieworkshop Opvoeden in twee huizen. 

Na een scheiding is het niet altijd gemakkelijk om goed in gesprek te blijven over de opvoeding 

van het kind. Je neemt afscheid van elkaar als partner en laat elkaar daarin los. Je laat elkaar 

echter niet los als co-ouders van jullie kind! Je blijft in de meeste gevallen samen  verantwoordelijk 

voor je kind(eren). Hoe doe je dat eigenlijk, goed contact blijven houden over opvoeden als je 

gescheiden bent?  

Hoe pakken andere ouders dat aan? Waar kun je op letten als je zo goed mogelijk op één lijn wilt 

blijven? Wat heeft je kind nodig, maar ook: wat heb jij nodig? 

Daarover gaat deze workshop: hoe zorg je dat de opvoeding van het kind onderwerp van gesprek 

blijft tussen jullie? 

De workshop van de Family Factory wordt georganiseerd door Chantal van der Meer en Anet 
Kiela. Family Factory werkt aan bewust en verbonden ouderschap waarbij ouders elkaar 
ontmoeten en inspireren.   
 

Praktische informatie: De workshop is op maandag 17 juni 19:30 in Wijkboerderij Nieuwland, 

Zeldertsedreef 2. Meedoen is gratis, consumpties komen voor eigen rekening. Wil je meer weten 

of meedoen? Neem dan contact op met Chantal van der Meer; c.vandermeer@kpoa.nl. 

 
Verkeersexamen 2019  

 
Woensdag 5 juni was het zover! 
Een spannende dag voor groep 7. Alle kinderen stonden 
om half 9 klaar met hun eigen fiets om het praktijkgedeelte 
van het verkeersexamen af te leggen.  
Voordat ze echter van start konden was er nog een kleine 
verrassing: een bezoek van de politie! Marij, de moeder 
van Hedwich, nam nog even wat vragen door met de 
klassen over de verkeersveiligheid en ze zwaaide de 
eerste kinderen uit.  
Daarna was het echt zover. Tijd voor het examen. Bijna 
alle kinderen hadden de route heel goed geoefend en 
sommigen zagen het examen vol vertrouwen tegemoet, 
anderen waren toch wel wat gespannen :-).  
Op verschillende punten van de route zaten controleurs, die de kinderen beoordeelden op hun 
verkeersinzicht en of ze de verschillende handelingen, zoals richting aangeven en over je 
schouder kijken, goed beheersten. Dank jullie wel controleurs!! 
 
De controleurs zagen van alles: kinderen die het zo goed deden dat de controleurs nog van hen 
konden leren, iemand die de auto bedankte van wie hij voorrang kreeg, iemand die even kwijt 

was en toch weer opdook op de route 😊. Maar ook kinderen die toch een 

keer vergaten over hun schouder te kijken, de hand uit te steken of 
voorrang te verlenen…. 
 
Maar gelukkig zijn ook dit keer alle deelnemers ruim geslaagd! Terug op 
school werd het gevierd met de uitreiking van het diploma en een lekkere 
plak cake. 
 
Gefeliciteerd toppers van groep 7! 
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