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Juni 2018 
 
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 aan het wennen in 
groep 1/2 en gaan half juni echt starten: 

 Sep Veen 

 Antós Wiesner 
Wij hopen dat zij een fijne schooltijd zullen 
hebben op onze school. 
 

KOFFIEMOMENT 

Het eerst komende moment is op donderdag 
7 juni. De laatste van dit schooljaar is op 
vrijdag 6 juli. 

SCHOOLKORFBALTOERNOOI 2018 
  
Met veel enthousiasme hebben 5 teams van 
onze school meegedaan aan het 
korfbaltoernooi op 15, 16 en 17 mei in Vianen. 
We hebben heel goed gespeeld en alle teams 
hebben laten zien dat ze op een positieve en 
sportieve manier een leuke wedstrijd  kunnen 
spelen. 
Groep 3 en 4 maakten het wel heel erg 
spannend. Doordat beide teams alle drie de 
wedstrijden hadden gewonnen, moesten ze 
tegen elkaar spelen. 
Het mooie resultaat van de derde en vierde 
prijs was erg knap. Iedereen mag de beker een 
nachtje mee naar huis nemen! 
  

We bedanken de ouderraad voor het drinken 
en de chips. Trainers Leonie, Marloes , Kirsten, 
Netty, Rainier en Pascalle, enorm bedankt 
voor jullie inzet. 
 

 TYPETUIN 

 

Zit uw kind volgend schooljaar in groep 6, 7 of 
8? Geef uw kind een voorsprong voor de rest 
van zijn/haar leven! Schrijf in voor 1 augustus 
en ontvang extra voordeel. Zie de bijlage bij 
deze nieuwsbrief. 
 

BERICHT VANUIT DE 

LEERLINGENRAAD 

De leden van de leerlingenraad zijn: Kiki en 
Thijs uit groep 6, Loïs en Robin uit groep 7 en 
Merle en Myrthe uit groep 8. Afgelopen 
schooljaar zijn we iedere maand weer bij 
elkaar gekomen om te praten over zaken die 
spelen bij de kinderen. Er zijn weer heel wat 
onderwerpen aan de orde geweest, zoals het 
opruimen van de gangen, het schoonhouden 
van de toiletten en het taalgebruik van de 
kinderen onderling. Afgelopen schooljaar is 
het de leerlingenraad gelukt om de 
prikkelbosjes weg te laten halen.  
Ook wilden de kinderen weer iets groots 
organiseren voor een goed doel. Het is dit 
keer een sponsorloop geworden voor het 
goede doel “Joy For Children”. Dick de Vos is 
op bezoek geweest om het een en ander te 
vertellen over deze prachtige stichting die 
kansarme kinderen in India zorg en onderwijs 
biedt. Inmiddels zijn er 7 centra die deze 
kinderen voorzien van voeding, medische 
zorg, kleding en onderwijs. Tevens zorgt de 
stichting voor sanitaire en 
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watervoorzieningen. Al het geld dat 
binnenkomt wordt volledig aan de kinderen 
besteed. Alle organisatie eromheen is 
vrijwilligerswerk! 
Binnenkort wordt er een 8e centrum geopend 
waar 25 weeskinderen gaan wonen. Onze 
leerlingen willen hier graag de sponsorloop 
voor organiseren, zodat we bij kunnen dragen 
aan dit mooie project. 
Als u meer informatie over Joy For Children 
wilt, verwijs ik u naar de website 
(www.joyforchildren.com). 
De sponsorloop vindt plaats op 
donderdagmiddag 5 juli a.s. U krijgt hier 
binnenkort meer informatie over. 
Wij hopen op een groot succes! 
 
Dicky Schipper 

JUBILEUMEDITIE  

Als u interesse heeft in de jubileumeditie van 
de Meester Vos Schoolkrant, kunt u zich nog 
inschrijven via meestervos@o2a5.nl 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 

Donderdag 7 juni 
– Koffiemoment van 8.30-9.15 uur 
– Praktisch verkeersexamen groep 7/8 

in Vianen 
Dinsdag 12 juni 

– Schoolreis groep 1 t/m7, Olympische 
Dag groep 8 

Donderdag 14 juni 
– MR-vergadering 

Woensdag 20 juni 
– Plandag – de kinderen zijn vrij 

Vrijdag 29 juni 
– Rapport 2 

Week 27 
– Rapportgesprekken 

Woensdag 4 juli 
– Juffendag 

Vrijdag 6 juli 
– Koffiemomentje 

Maandag 9 juli 
– Doorschuifmiddag  

Dinsdag 10 juli 
– Afscheid en laatste schooldag groep 8 

Vrijdag 13 juli 
– 12.00 uur: start zomervakantie 

Maandag 27 augustus 
– Start nieuw schooljaar 

 
 

Met vriendelijke groet,  
Team OBS Meester Vos 
 


