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Juni 2019 
 
Beste ouders / verzorgers, 
Via deze nieuwsbrief informeren wij u weer 
over de ontwikkelingen op onze school.  
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 
vragen of opmerkingen hebben, dan horen we 
dat graag van u. 
 

WELKOM 
De volgende leerlingen zijn gestart of gaan 
deze maand starten.   
Bij de Beren: Rayan Abdulhadi, Marijn Dereij, 
Merlijn Lieverst, MacKenzie Verheij en Saar 
Verhoeven. 
Bij de Vossen: Raúl Kraan en Ben van 
Weverwijk. 
In groep 3 is Liam Vis gestart. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

HOEF EN HAAG 
Er zijn op dit moment geen nieuwe 
ontwikkelingen. 

 
OUDERRAAD 
De Meimarkt was een geweldige activiteit. We 
bedanken alle ouders die hebben geholpen of 
voor het geluid hebben gezorgd. Ook alle 
sponsors bedanken we. 
De Meimarkt heeft €1485 opgebracht en de 

stroopwafelactie €130. 

BAG2SCHOOL    
De ingeleverde zakken waren dit keer €365 
waard. Hartelijk dank voor het inleveren van 
uw oude kleding. 
 
 

NIEUWE SCHOOLTIJDEN 
Komend schooljaar starten we met het 
continurooster. Onderstaand de nieuwe 
schooltijden. 
 

Groep 1 en 2   
Maandag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Dinsdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Woensdag Vrij 
Donderdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Vrijdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
  

Groep 3 t/m 8   
Maandag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Dinsdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Woensdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Donderdag 08.30 uur – 14.15 

uur 
Vrijdag 08.30 uur – 14.15 

uur 

 
KOFFIEMOMENT  
U kunt op deze momenten met elkaar in 
gesprek gaan onder het genot van een kopje 
koffie of thee. De data staan in de 
schoolkalender. Woensdag 3 juli is het laatste 
koffiemoment van dit schooljaar. U bent van 
harte welkom van 8.30-9.15 uur. 
 

TYPETUIN  
Bij voldoende aanmeldingen start in het 
najaar de klassikale typecursus van de 
Typetuin. Deze cursus is geschikt voor 
kinderen, die komend schooljaar in de 
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groepen 6 t/m 8 zitten. Op dit moment zijn er 
vier aanmeldingen. 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief zit de 
ouderbrief. 
 

JUBILEUMBOEKJE 

 
 
Jolanda van Essen en Radna Verwoerd hebben 
deze uitgave samengesteld. Hartelijk dank. 
Dit mooie jubileumboekje is nog steeds te 
koop. Als u belangstelling heeft, kunt u het op 
school kopen. 
 

SPORTSERVICE VIANEN 
Sportservice Vianen organiseert Fit4Kids 

Waanzinnig Water  

Tijdens Fit4Kids-weken kunnen kinderen van 
basisscholen twee weken lang krullen 
verzamelen door allerlei leuke opdrachten uit 
te voeren die in het teken staan van een 
gezonde leefstijl. 
Onze school doet daar ook aan mee. 
De aftrap in Vianen is op 12 juni, de Nationale 
Buitenspeeldag. 
Op 19 en 20 juni worden gastlessen gegeven 
in de groepen 3 t/m 8. 
Voor meer informatie kunt u terecht op de 
volgende site: 
https://jouw.teamsportservice.nl/vianen/proj
ect/fit4kids/ 
 
 

BELANGRIJKE DATA 

maandag 10 juni 
– Tweede Pinksterdag; 

dinsdag 11 juni 
- Olympische Dag groep 8 

dinsdag 25 juni 
– Schoolreis groep 1 t/m 7; 

woensdag 26 juni 
– Plandag, de kinderen zijn vrij; 

woensdag 3 juli 
– koffiemoment; 

1 t/m 4 juli 
– rapportgesprekken voor groep 1 t/m 

7; 
maandag 15 juli 

– doorschuifmiddag; 
dinsdag 16 juli 

– afscheidsavond groep 8; 
vrijdag 19 juli 

– 12.00 uur: start zomervakantie; 
maandag 2 september 

– Start nieuw schooljaar. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester  

https://jouw.teamsportservice.nl/vianen/project/fit4kids/
https://jouw.teamsportservice.nl/vianen/project/fit4kids/

