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Juni 2022 

Agenda 

 

 

 

Informatiemarkt 

Op 27 juni a.s. organiseren wij een informatiemarkt 

voor de ouders. De deuren openen om 19.30 uur en de 

avond is afgelopen om 21.30 uur. U loopt een route 

door het gebouw, waarbij u kennis kunt maken met de 

leerkrachten van volgend schooljaar. Ook zullen er kor-

te lezingen gegeven worden over de schoolontwikke-

lingen van volgend schooljaar. Wij zullen nog een tabel 

met tijden op een later moment communiceren. U 

kunt dan zelf bepalen wat u interessant vindt om meer 

over te weten te komen. 

 

Gevonden voorwerpen 

In de unitruimte van de kleuters staat een bak vol ge-

vonden voorwerpen. Mocht u thuis iets kwijt zijn, loop 

gerust eens binnen om te bekijken of het erin zit. Aan 

het eind van het schooljaar geven wij de spullen die er 

dan nog liggen aan een goed doel. 

 

Cito’s 

Vandaag, 7 juni, zijn we gestart met de afname van de 

cito’s. Wij willen u vragen om in de komende twee we-

ken zo weinig mogelijk afspraken bij bijvoorbeeld de 

dokter te maken in de ochtenden.  

 

Visles 
Op vrijdag 10 juni krijgen de kinderen uit groep 8 visles 

van visvereniging ‘t Schietertje! 

 

6 juni Tweede Pinksterdag 

7 juni Start cito’s 

10 juni Groep 8 visles 

17 juni Laatste dag cito’s 

19 juni Juf Miranda en juf Sharon jarig 

24 juni Studiedag leerlingen vrij 

27 juni Informatiemarkt 

28 juni MR Vergadering 

4 juli Rapport mee 

7 juli Eindfeest groep 2 

8 juli Groep 2 vrij 

11 t/m 13 juli Kamp groep 8 

11 juli Deze week nieuwsbrief 

19 juli Kijkje in je nieuwe groep 

21 juli Laatste schooldag; continurooster 

22 juli Studiedag leerlingen vrij 
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Groepsverdeling  

  Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Groep 1/2 Paula Bianca vd H X Paula Paula 

Groep 1/2 Wendy Wendy X Wendy Bianca vd H 

Groep 1/2 Christiaan Christiaan X Christiaan Christiaan 

Groep 3  Cristel Cristel Cristel/Elma Elma Cristel/Elma 

Groep 4  Angela Angela Vacature Angela Angela 

Groep 4 Mirella Mirella Mirella Vacature Vacature 

Groep 5 Marjolein  Marlies Marlies Marlies (ocht) 

Marjolein (mid) 

Marjolein 

Groep 5 Marlon Marlon Mylène Mylène  Mylène 

Groep 6  Andrea Bianca vd M Bianca vd M Bianca vd M Bianca vd M 

Groep 6 Ineke Ineke Ineke Andrea Andrea 

Groep 7  Richard Richard Richard Richard Richard 

Groep 7 Rianne Rianne Rianne Vacature Vacature 

Groep 8  Eline & Dwayne Andrea &  

Dwayne 

Eline & Gerdien Eline & Dwayne Eline & Dwayne 

IB  Sandra  Sandra Sandra 

HB    Gerdien  

Gym     Robin 

Conciërge Gerda   Gerda (mid)  

Onderwijs-

assistenten 

Edith Edith 

Machthold 

Edith 

Machthold 

Edith 

Machthold 

 

Machthold 

Afscheid 

Zoals u ziet nemen wij dit jaar afscheid van drie leerkrachten. Juf Miranda gaf eerder al aan dat het tijd was 

voor een nieuwe uitdaging dichterbij huis. Een nieuwe stap na 14 jaar in Fijnaart te hebben gewerkt. Juf 

Ellen heeft in Klundert een nieuwe uitdaging gevonden. Juf Jacolien moet vanwege gezondheidsredenen 

met pijn in haar hart afscheid nemen van het onderwijs. Wij vinden het jammer om hen te zien gaan en 

wensen hen heel veel plezier en succes met de nieuwe dingen die op hun pad gaan komen. 

 

Leerlingverdeling 

Wij zijn hard bezig met de verdeling van de kinderen over de groepen. Dit is een zorgvuldig proces dat we 

goed willen uitvoeren. Wij zullen u binnen nu en twee weken verder op de hoogte brengen over hoe we de 

kinderen hebben verdeeld over de groepen. 
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Rapporten 

De rapporten worden op 4 juli uitgedeeld aan de kinderen. Het rapport hoeft niet mee terug naar school, 

omdat de kinderen volgend jaar een nieuw rapport krijgen. 

 

Juf Lindsy stelt zich voor 

Beste ouders/ verzorgers, 

Afgelopen schooljaar heb ik met veel plezier mijn opleiding Onderwijsassistent in 

groep 5 van de Julianaschool mogen volbrengen. De laatste maanden van dit school-

jaar ga ik op beide scholen leerlingen één op één of in een groepje begeleiden of in 

een klas ondersteunen. Ik kijk er naar uit en heb er dan ook veel zin in om weer terug 

te zijn in Fijnaart!  

Groetjes,  juf Lindsy 
 

Schoolnaam 

Op dinsdag 21 juni om 15.00 uur maken wij op het grote plein de nieuwe naam van onze school bekend. 

Wij realiseren ons dat dit een moment is waarop veel ouders aan het werk zijn. Mocht dit niet het geval 

zijn, dan bent u van harte welkom om op het grote plein met ons mee te kijken naar de onthulling.  
 

TSO 

We zien toch weer geregeld aan dat er snoep, kauwgom en koek meege-

geven wordt naar school. Wij willen u vragen om dit soort lekkernijen 

voortaan na schooltijd aan uw kind te geven en tussen de middag te zor-

gen voor een gezondere boterhamtrommel. Alvast bedankt! 
 

25 jaar op de Kennedyschool 

Deze drie onderwijskanjers, juf Angela, juf Cristel en juf Wendy werkten 

dit jaar alle drie voor het 25e jaar op de Kennedyschool. Om dit te vieren 

trakteerden zij vandaag aan alle kinderen van de Kennedy– en Juliana-

school een kleinigheidje als herinnering aan dit bijzonder jubileum. Wij 

hopen dat ze nog vele jaren met plezier bij ons blijven werken! 

Nieuwe leerkrachten 

Wij hebben twee enthousiaste nieuwe leerkrachten gevonden die volgend jaar ons team komen verster-

ken. Juf Marjolein komt zelf uit Fijnaart, liep al eens stage op de Kennedyschool en gaat samen met juf 

Marlies les geven aan groep 5. Juf Rianne is nieuw op onze scholen. Zij gaat 2,5 dag les geven in groep 7. 

Haar werkdagen staan nog niet vast, deze zullen met haar toekomstige duo collega worden afgestemd. In 

de volgende nieuwsbrief zullen de juffen zich aan u voorstellen. 

Verkeersouder gezocht 

Voor onze school zoeken wij een vrijwilliger die ons 

komt helpen met de activiteiten rondom verkeer. 

Denk hierbij aan het organiseren van de fietsexamens, 

verkeersdag, veiligheid rondom de school etc.  

 

Lijkt het u leuk om verkeersouder te worden? Stuur dan een berichtje 

via Parro naar juf Angela (Kennedy) of juf Bianca vd Hoeven (Juliana). 
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https://www.meermoerdijk.nl/buitenspeeldag-2022
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http://www.polderchallengestanddaarbuiten.nl/


nr 6 juni 2022 

http://www.tveerke.nl/

