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Alem, 13 juli 2017.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,

De laatste loodjes…
Het schooljaar 2016-2017 is bijna aan haar einde. Er is naast de ‘gewone’ lessen nog hard gewerkt
aan de groepsplannen, rapporten, de nieuwe schoolgids, de leerling overdracht, er worden nog
gesprekken gevoerd en we hebben nog het nodige op te ruimen. 

Iedereen heeft dit jaar weer goed zijn best gedaan.
De kinderen hebben veel geleerd, de leerkrachten hebben veel georganiseerd.

Vanavond nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8: Jill, Camiel, Brian en Robin.
Het wordt vast een gezellige avond, met optredens van alle kinderen.
Om 20.30 u. is er op school een receptie ter gelegenheid van mijn afscheid en hoop ik velen nog
een hand te kunnen geven.

Morgen sluiten we het schooljaar af met een workshop muziek met trommels,
die begint om 9.30 u.
Dat wordt vast een unieke belevenis! 
Ik hoop dat morgen om 11.45 u. veel ouders en verdere familieleden komen kijken en luisteren
naar het resultaat van deze gezellige ochtend!

Ik wens mijn opvolgster Femmieke Jonkman veel succes.

Bedankt voor de prettige samenwerking allemaal!
Groep 8 heel veel succes volgend jaar!
Allemaal een fijne vakantie!

Riet Hooijmans-Sars,
Dir. St. Odrada tot 1 augustus 2017.

Belangrijke data: 
- vrijdag 14 juli laatste schooldag, na 12.00 u. begint de grote vakantie
- maandag 28 augustus eerste schooldag van schooljaar 2017-2018
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Na de carnavalsvakantie was juf Marja een week of vier afwezig: ze was op bezoek bij haar
dochter in Australië. 
Dus samen met juf Hettie begonnen we aan het thema ‘Lente’ want het werd elke dag een
beetje mooier weer.
We verfden bloemen in onze bloembakken, maakten een weiland vol met koetjes en kalfjes en
zaaiden tuinkers. Na een paar weken was er zo veel dat we er lekker van gesmikkeld hebben: op
een toastje met smeerkaas, mmmmmm.
De paastak werd gezet, en daarvoor maakten we zelf de versieringen en ook mochten we een
groot ei versieren.

Omdat onze koning 50 jaar werd maakten we een extra feestelijke muts voor zijn verjaardag.
Ook werd er voor de mama’s en papa’s geknutseld: een vaasje met bloemen voor Moederdag en
een parkeerschijf voor Vaderdag.

Na de meivakantie startten we met het thema ‘water’. We oefenden hoe we water kunnen pak-
ken, deden een spel met waterflesjes en leerden over zinken en drijven. Ook maakten we een
prachtige vissenkom.

Op 13 juni gingen we op schoolreis: naar de kinderboerderij in Wamel. Wat hebben we het daar
leuk gehad: we aaiden de geitjes, mochten de cavia’s vasthouden en aaien, we bewonderden de
konijntjes en kippen en speelden wat later ook nog even in het speeltuintje. Speciaal woord van
dank aan Els, de mama van Daan, die meeging voor het vervoer en het vangen van de cavia’s.

Daarna begonnen we aan het thema ‘zomer’. Raai de Kraai had een tas vol met spullen voor de
zomer. Ook nu deden we spelletjes, liedjes, verhaaltjes en versjes rondom dit thema. We verf-
den een stralende zon en in de laatste week  p(l)akten we onze koffer voor de vakantie.

De moeders gingen een avond poetsen, zodat straks na de vakantie al onze spulletjes weer lek-
ker schoon zijn.

Juf Hettie is in de vakantie jarig en heeft dat ook met ons gevierd: gezellig.

De laatste schooldag namen we afscheid van juf Riet, die gaat met pensioen.
We wensen haar het allerbeste voor de toekomst en hopen dat ze gaat genieten van de rust en
vrijheid. We hopen wel dat ze nog een keer op de koffie komt.

En nu is het dan vakantie: 6 weken lang. De juffen gaan jullie vast een beetje missen, maar we
hopen dat we op dinsdag 29 augustus elkaar weer zien.
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WISTEN JULLIE DAT:

Daan, Liv en Ties 3 jaar geworden zijn. Van harte gefeliciflapstaart nog.

YFKE na de vakantie niet meer terugkomt op de peuterspeelzaal. Ze gaat
naar juf Dinie omdat ze 4 jaar wordt. 

ISAAC  voortaan een echte grote jongen is: de luier is weg. Goed hoor
Isaac.

DAAN later zeemeermin wil worden. Daarvoor wel naar de
zeemeerminnenschool moet en een lange staart moet laten groeien.

LIV een keer na  het spelen in de zandbak, schoenen in haar zand had, uh,
zand in haar schoenen.

TIES tijdens het dansen met Daan het een beetje benauwd kreeg, en toen
heel resoluut zei: “je kunt ook los dansen”. Ook hij geen luier meer
aanheeft: goed zo Ties.

KAY  heel goed weet waarvoor de spaarpot is die Ties met zijn verjaardag
kreeg: “Daar moet je centen indoen”. Zou Kay ook een spaarpot hebben??

ADAM ons trakteerde op koekjes met het Suikerfeest. Dat alle juffen
meegegeten hebben. Lekker hoor.

JENS regelmatig kwijt is: of hij zit in de wasmachine, of hij is op bezoek
bij zijn zus in de klas van juf Dinie.

Fijne vakantie allemaal en tot dinsdag 29 augustus.

Juf Marja en juf Hettie.
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