
  
 
            Nieuwsbrief juni/juli 2018 
Het schooljaar 2017/2018 zit er alweer bijna op. Iedereen is nog hard aan het werk om alles af te ronden. 
Afgelopen periode hebben klassen van alles gedaan: schoolreis, fietsexamen en de musical moet nog komen. 
Het was mooi om te zien dat er een steeds grotere groep ouders in de school is om te helpen met 
activiteiten voor de kinderen. Volgend schooljaar willen we dat blijven doen met hopelijk nóg meer ouders. 
Wij danken u voor een fijne samenwerking dit jaar en zien u graag weer na de vakantie! 
 
Ronald Roovers 
Mariët Schilperoort 
Schoolleiders 

 
Afscheid Agnes 
Waarschijnlijk kent u haar wel, Agnes, een trouwe, zeer gewaardeerde dame  
die al jaren onze school als vrijwilligster ondersteunt in de administratie.  
Ook speelde zij  altijd een grote rol bij de organisatie van het Sinterklaasfeest.  
Zij is ooit op het Schateiland begonnen toen haar dochter bij ons op school 
zat. Ondertussen is haar dochter een moeder van twee prachtige kinderen.  
Komend schooljaar krijgt Agnes extra veel tijd om van haar kleinkinderen  
(en natuurlijk haar lieve man) genieten want ze gaat stoppen met haar werk op het Schateiland.  
Bij deze willen we haar heel hartelijk bedanken voor haar geweldige inzet. 
Afscheid Danielle Potkamp 
Danielle van groep 2 neemt aan het einde van het schooljaar afscheid van Het Schateiland, zij 
heeft afgelopen schooljaar juf Mara vervangen. Wij bedanken haar voor haar inzet en wensen 
haar veel succes op haar nieuwe school. 
Afscheid Mariët Schilperoort 
Afgelopen schooljaar is Mariët schoolleider geweest op Het Schateiland. Het was al bekend dat zij 
maar een jaar zou blijven. Wij bedanken haar voor schoolleiderschap en visie en wensen haar 
veel succes in haar verdere carrière.  
Afscheid groep 8 op woensdag 11 juli 
Het afscheid van groep 8 is op woensdag 11 juli. In de ochtend wordt de musical voor alle groepen 
opgevoerd. Daarna neemt groep 8 afscheid van alle leerlingen door buiten op het plein door een 
erehaag te lopen die de andere klassen maken. 's Avonds nemen ze afscheid van de leerkrachten 
door de musical op te voeren voor de leerkrachten en hun eigen ouders. De ouders krijgen een 
eigen uitnodiging. 
Afscheid schooljaar ☺☺☺ donderdag 12 juli laatste schooldag groep 1 t/m 7 
Op donderdag 12 juli is het de laatste schooldag. Alle groepen gaan om 14:15 naar buiten om het 
vakantielied te zingen. Om 14.30 uur nemen de leerlingen en leerkrachten afscheid van elkaar en 
kunt u de leerkrachten bedanken voor afgelopen schooljaar. 
 

            



1e donderdag na de vakantie ouderavond voor álle ouders 
Donderdag 6 september is er een belangrijke ouderavond. In het eerste deel vertelt de 
schoolleider de werkwijze van de school en de punten waar de school zich op gaat richten. Het 
tweede deel vindt plaats bij de leerkracht van uw kind, waar u informatie krijgt over wat uw kind dat 
jaar gaat leren. De ouderavond start om 18:30. 
Indeling groepen volgend schooljaar. 
Groep 3 t/m 8 
Groep in 2017-2018     Wordt in 2018-2019 

Gr 2a juf Esmeralda / juf Danielle                              Groep 3b juf Mara 
Gr 2b meester Hassan / juf Erika                       Groep 3a juf Anieke en juf Ilse 
Groepen 3 juf Anieke / Petra en Sabine.                    Groepen 4 juf Liesbeth of juf Sabine*              
Groep 4 juf Liesbeth             Groep 5a juf Dimphy  / juf  Suzan 
Groep 4 juf Dona                         Groep 5b meester Theo en meester Henk 
Groep 5 juf Asuman / juf Ilse            Groep 6a meester Teun 
Groep 5 meester Theo / meester Henk           Groep 6b juf Dona 
Groep 6 meester Teun             Groep 7a meester Abdel / Juf Ilse 
Groep 6 juf Eva / juf Dimphie            Groep 7b juf Mabel 
Groep 7 meester Abdel             Groep 8a juf Isabelle 
Groep 7 juf Mabel              Groep 8b juf Cherisch 
* De leerlingen van groep 3 worden opnieuw ingedeeld. 
Groepen 1 en 2.  
Groep 1 A juf Yvonne M. / Juf Yvonne O.  
Groep 1 B juf Ciska 
Groep 1 C juf Marissa 
Groep 2 A juf Esmeralda 
Groep 2 B meester Hasan 
De verdeling van de kinderen over groep 1 en 2 wordt op een later tijdstip bekend gemaakt. 
Medewerkers 
In de schoolgids en de kalender komt een overzicht van alle medewerkers en hun functies.  
De Schoolgids komt binnenkort op onze website. De kalender krijgt u aan het begin van het 
nieuwe schooljaar. 
Belangrijke data 

 

Iedereen een heel zonnige en gezonde zomervakantie toegewenst!  
 

 

 

 

 

 
 

Woensdag  11 juli Afscheid groep 8 
Donderdag 12 juli Laatste schooldag 
Vrijdag 13 juli Kindvrije dag 
Ma. 16 juli t/m vr. 24 aug. Zomervakantie 
Maandag 27 augustus Studiedag 
Dinsdag 28 augustus Eerste schooldag 
Donderdag 6 september Ouderavond voor álle ouders 
Di 18 en do 20 sept. Startgesprekken 


