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Wanneer Wat Waar 

18 juli Schoolreisje groep 4 en 5 It Fryske Gea 

19 juli Afscheid avond voor groep 8  

20 juli Groep 8 naar Schloss Dankern en BBQ avond Schloss Dankern / St. Josephschool 

20 juli Groep 1 t/m 7 om 12:00 uur vrij  

21 juli Laatste schooldag, alle leerlingen zijn om 12:00 uur vrij  

4 september Eerste schooldag  

21 september Informatie avond Alle groepen 

 

Aanwezigheid Anne Marie in de laatste week: 

Maandag, woensdag en vrijdag 

 

Afscheid groep 8 

Volgende week staat in het teken van het afscheid van groep 8.  

In de bijlage vindt u een uitnodiging voor de musical. Deze zal woensdag om ongeveer 10:30 uur gespeeld worden. 

 

I.v.m de voorbereidingen voor het afscheid van groep 8 op donderdag 20juli, zijn de kinderen van groep 1 t/m 7 die 

dag vanaf 12:00 uur vrij.  

Mocht u voor deze middag geen oppas kunnen regelen dan mogen de kinderen gewoon op school blijven. 

 

Schoolbus 

Alle kinderen die op dit moment met de schoolbus reizen krijgen een opgave formulier mee voor volgend jaar. 

Mocht u op dit moment nog geen gebruik maken van de bus, maar zou u dit het volgende schooljaar wel willen 

dan kunt u dit bij mij kenbaar maken. 

LET OP:  De schoolbus rijdt de eerste schooldag  niet! 

Anne Marie 

 
Bedankt, bedankt, bedankt….. 

Via deze weg willen we iedereen bedanken die, op welke manier dan ook, hulp heeft geboden in dit schooljaar. 

Zonder de hulp van vele ouders komen we niet ver, ik hoef alleen maar te noemen: 

Vervoer van en naar school, Fluor spoelen, hulp tijdens het knutselen, de overblijfouders,  onze schoolbus vrijwilligers, 

de groep gezinsviering, de ouders die zich binnen de geledingen van onze school inzetten en ga zo maar door. 

Namens het hele team willen we jullie bedanken voor jullie inzet! 

 

 

Nieuwe MIB-er 
Volgend schooljaar krijgen we een nieuwe MIB-er. Onze huidige MIB-er, Judith van Goor zal weer als leerkracht 
aan de slag gaan op de Mgr. Bekkerschool in Veendam.  
We wensen haar een heel veel plezier en succes bij de invulling van haar nieuwe taken. 
 
Natuurlijk krijgen wij hierdoor een nieuwe MIB-er. Haar naam is Wendy den Dunnen, hieronder stelt zij zich 
even aan u voor: 
 
Hallo allemaal, 

Zo vlak voor de vakantie wil ik mij graag even voorstellen. 

Ik ben Wendy den Dunnen, getrouwd en moeder van twee jongens van 9 en 11. Ik ben nog een paar weken 

werkzaam voor RENN4 en na de zomervakantie start ik als intern begeleider op de St. Josephschool in 

Zandberg. Daarnaast zal ik ook de intern begeleider worden op de St.  Antoniusschool in Musselkanaal. 



Ik ben al ruim 20 jaar werkzaam in het onderwijs en de laatste 8 jaar binnen het speciaal onderwijs als intern 

begeleider en leerkracht.  

Ik heb veel zin om te starten binnen Stichting Primenius op de St. Josephschool en hoop jullie na de vakantie 

allemaal ‘live’ te ontmoeten. Maar eerst staat er een welverdiende vakantie voor de deur. 

Veel vakantieplezier toegewenst en tot maandag 4 september! 

Wendy den Dunnen 

 
Eerste natuurlijke speeltoestel is een feit: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inmiddels heeft Rene Boekholt het eerste speeltoestel en twee bankjes afgeleverd bij de school. 
We willen hem hiervoor ontzettend bedanken, ik ga ervan uit dat de kinderen hier lekker op spelen na de 
vakantie. 
 
Laatste nieuwsbrief 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. De eerste nieuwsbrief zal op vrijdag 8 september weer in uw mailbox 

verschijnen. 

Via deze weg willen we jullie allemaal een hele fijne zomervakantie wensen en we zien jullie graag allemaal op 

maandag 4 september terug op school. 

 
  
 

 

 


