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Juli 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 deze maand 
gestart.   
Bij de Beren: Mickey van der Meij, Bo en 
Bente de Vos. 
In groep 4: Kyra Florie. 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

STUDIEDAG 
Op woensdag 16 of 30 oktober hebben we 
een studiedag. Op deze dag hebben de 
teamleden een opfris dag van Rots en Water. 
Na de vakantie hoort u van ons de precieze 
datum. 
 

KONINGSSPELEN 
Op vrijdag 24 april 2020 zijn de Koningsspelen. 
De kinderen zijn die dag om 12.00 uur uit. 
 

HUISVESTING 
Brief van gemeente Vijfheerenlanden: 
 

Ruimte voor onderwijs in Hagestein en 
Hoef & Haag 
De gemeenteraad van Vijfheerenlanden heeft 
in de vergadering van 11 juli 2019 besloten 
dat we een tijdelijk schoolgebouw in 
Hagestein gaan plaatsen. Ook is er besloten 
dat we snel gaan starten met de plannen voor 
een permanente school in Hagestein. Het 
besluit over de permanente school in Hoef & 
Haag is al eerder genomen. Wij zijn hier heel 
erg blij mee want op deze manier kunnen we 

er samen voor zorgen dat onze kinderen een 
fijne schooltijd hebben.  
Om te zorgen dat alle kinderen op een veilige 
manier naar en van school kunnen komen, 
moeten er aanpassingen gemaakt worden 
voor het verkeer. De gemeente gaat hier na de 
zomer nog verder over in gesprek met de 
inwoners van Hagestein en Hoef & Haag. 
Wanneer? Dat laten we u binnenkort weten. 
De aankomende periode gaan we aan de slag 
met het plaatsen van de eerste tijdelijke 
lokalen en werken we verder aan de school op 
De Brink in Hoef & Haag. De vier 
schoolbesturen hebben samen een besluit 
genomen wie zich in op welke locatie gaat 
vestigen. De verdeling is dat de openbare 
basisschool Meester Vos samen met Het 
Talent in de nieuwe school in Hagestein komt 
en dat Leef en Het Avontuur uiteindelijk op de 
Brink in Hoef & Haag komen. Deze laatste 
twee scholen zullen tot de school op De Brink 
klaar is, vanaf het nieuwe schooljaar starten in 
de tijdelijke lokalen in Hagestein. Dit geldt ook 
voor Het Talent. Heeft u vragen over de gang 
van zaken meteen na de zomer? Uw school 
vertelt u daar graag meer over. 
Als u nog vragen heeft dan kunt u contact 
opnemen met uw eigen school. 
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Oproep vanuit gemeente Vijfheerenlanden: 

 
 
INFORMATIEAVOND D.D. 15 JULI 
Maandagavond 15 juli is er een 
informatieavond geweest betreffende de 
huisvesting van onze school. In de bijlage zit 
de ouderbrief. 

HVO/GVO 
In het nieuwe schooljaar worden er weer 
lessen Humanistisch Vormingsonderwijs 
gegeven. Monique Schreuder is HVO-
leerkracht. De lessen worden wekelijks 
gegeven op woensdag. 
De lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs 
zullen elke week op vrijdag worden gegeven 
door ds. H.P. Brendeke en een aantal 
vrijwilligers. 

INFORMATIEAVONDEN 
Zoals ieder jaar zullen we begin van het 
nieuwe schooljaar informatieavonden 
houden, deze zijn komend jaar op: 

 dinsdag 3 september: Vossen en 
Beren; 

 maandag 9 september: groep 4/5; 

 dinsdag 10 september: groep 6/7; 

 woensdag 11 september: groep 3; 

 woensdag 25 september: groep 7/8. 
Informatie over de tijden volgt nog. 
 

KOFFIEMOMENT  
U kunt op deze momenten met elkaar in 
gesprek gaan onder het genot van een kopje 
koffie of thee. Dinsdag 10 september is het 
eerste koffiemoment van dit schooljaar. U 
bent van harte welkom van 8.30-9.15 uur. 

SCHOOLKORFBAL 
In de eerste week van oktober zal het 
schoolkorfbaltoernooi plaatsvinden. 
Informatie volgt na de zomervakantie. 
 

BELANGRIJKE DATA 

vrijdag 19 juli 
– 12.00 uur: start zomervakantie; 

maandag 2 september 
– Start nieuw schooljaar; 

september 
– Informatieavonden, zie de tekst op 

deze pagina; 
dinsdag 10 september 

– Koffiemoment; 
eerste week van oktober 

– Schoolkorfbaltoernooi; 
woensdag 2 oktober t/m vrijdag 11 oktober 

– Kinderboekenweek; 
woensdag 9 oktober 

– Paardenmarkt Vianen, de kinderen 
zijn vrij. 

 
We wensen u en uw kinderen een fijne 
vakantie. We hopen iedereen uitgerust en in 
goede gezondheid terug te zien op maandag 2 
september. 
 
Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester  


