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Beste ouders/verzorgers 
Het schooljaar is alweer bijna ten einde, dat betekent dat er nog steeds hard gewerkt wordt 
leerlingen en leerkrachten. Het afgelopen jaar is voorbij gevlogen met een aantal mooie 
hoogtepunten; de leerontwikkeling van de kinderen, de bezoeken aan musea, muziek- en 
dansvoorstellingen, de inzet van ouders tijdens de verschillende activiteiten en de ouderavond 
waarbij Vreedzame School centraal stond. 

Elke dag komen uw kinderen naar Het Schateiland om kennis en vaardigheden te leren, door een 
prettige samenwerking met ouders is het mogelijk om dat zo goed mogelijk te doen. Dat willen 
we dan volgend schooljaar dan ook zeker nog verder ontwikkelen. 

Maar eerst een fijne vakantie en we zien de kinderen en u weer graag op maandag 2 september. 

Ronald Roovers, Schoolleider 

Afscheid groep 8 op woensdag 17 juli. 
Het afscheid van groep 8 is op woensdag 17 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. 
Laatste schooldag groep 1 t/m 7 op donderdag 18 juli.  
Op donderdag 18 juli is het de laatste schooldag. Alle groepen gaan om 14:15 naar buiten om het 
vakantielied (zie hieronder) te zingen. Om 14.30 uur nemen de leerlingen en leerkrachten afscheid 
van elkaar en kunt u de leerkrachten bedanken voor afgelopen schooljaar. 
Vakantielied: 
 ‘t Is weer met school gedaan er komt vakantie aan, boeken en schriften kunnen even in de kast 
Wij willen zomerzon, een stoeltje op ’t balkon. Zes weken rusten dat lukt ons vast.  
Nu het juli is geworden, is ‘t schooljaar bijna om.  
Nog wat tekenen op de borden, in ‘t schrift de laatste som  
’t was een jaar van heel hard werken, maar dat was voor ons geen ramp  
Want het was ook heel erg leuk, met ’t schoolreisje en kamp.  
‘t Is weer met school gedaan, er komt vakantie aan, boeken en schriften kunnen even in de kast. 
Wij willen zomerzon, een stoeltje op ’t balkon. Zes weken rusten dat lukt ons vast! 

Info bibliotheek en leestips voor in de vakantie. 
Woensdag 10 en 17 juli is er van 15.00 tot 15.30 u. voorlezen voor kinderen van 4 tot 9 jaar. 
De hele zomervakantie lang kun je tijdens het ‘zomercafé’ in de bibliotheek terecht voor activiteiten 
voor alle leeftijden. Klik op deze link voor meer informatie. 
Schooltijden schooljaar 2019/2020. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn de schooltijden 8:30 tot 14:15 uur  
1e donderdag na de vakantie informatiemiddag voor alle ouders. 
Donderdag 12 september is er een belangrijke Informatiemiddag voor alle ouders over de 
schooldoelen. Deze middag is van 16:30 tot 17:30 uur. 



 

Indeling groepen volgend schooljaar. 
De kinderen van groep 1 ontvangen maandag een aparte brief met de namen van hun 
klasgenoten van volgend schooljaar. 
Huidige groep        Gaat naar 

2a, juf Esmeralda        3b, Juf Mara 
2b, Meester Hasan        3a, Juf Marissa 
3a, Juf Ilse / Juf Asuman       4a, Juf Liesbeth 
3b, juf Mara         4b, Juf Sabine 
4a, Juf Liesbeth        5a, Juf Dimphie en Juf Suzan 
4b, Juf Sabine        5b, Meester Theo en Meester Henk 
5a, Juf Dimphie en Juf Suzan      6b, Juf Dona 
5b, Meester Theo en Meester Henk     6a, Meester Teun 
6a, Meester Teun        7a, vacature / Meester Abdel 
6b, Juf Dona        7b, Meester Bryan 
7a, Meester Abdel       8a, Meester Abdel / vacature 
7b, Juf Mabel        8b, Juf Mabel 
 
Zoals u ziet staat er bij groep 7a en 8a meester Abdel of een vacature. Op dit moment zijn wij nog 
druk op zoek naar een leerkracht voor de bovenbouw. Zodra bekend is wie dat gaat worden laten 
we u dat natuurlijk weten. Meester Bryan heeft een aantal jaar geleden stage gelopen op onze 
school en wordt, na een periode in het buitenland te zijn geweest, leerkracht in groep 7 
 
Afscheid. 
U ziet  een aantal bekende namen van leerkrachten niet meer terugkomen in het overzicht. 
Juf Harmke zal vanaf volgend schooljaar aan het werk gaan op een Voorgezet Speciaal 
Onderwijs school in Doorn. Dat is een school voor kinderen in de leeftijd van 13 t/m 18 jaar.  
Juf Harmke heeft lesgegeven aan verschillende groepen bij ons op school, van groep 2 t/m groep 
7. Ook is zij afgelopen jaar bouwcoördinator geweest. 
Na 23 jaar bij de KSU gewerkt te hebben en 9 jaar op Het Schateiland heeft juf Isabelle een 
nieuwe baan gevonden in het Speciaal Basisonderwijs. De afgelopen jaren heeft juf Isabelle 
lesgegeven in groep 7 en 8 en heeft veel leerlingen een goede plek op het voortgezet onderwijs 
zien krijgen.  
Juf Asuman zal na dit schooljaar stoppen op Het Schateiland en zal dichter bij huis gaan werken. 
De afgelopen jaren heeft juf Asuman lesgegeven in verschillende onderbouwgroepen en 
leerkrachten ondersteund in de groep. Natuurlijk vinden wij het jammer dat een aantal leerkrachten 
de school verlaten, maar wij wensen ze heel veel succes met hun nieuwe baan! 
 
Verlof. 
Juf Cherisch gaat volgend schooljaar in het buitenland werken, daar neemt zij een jaar verlof 
voor. Zij vertrekt voor een jaar naar Suriname en zal daar aan werk gaan met verschillende 
projecten voor de jeugd. Daarnaast zal ze ook als leerkracht aan het werk gaan. Wij wensen haar 
veel plezier en succes. 
 
 Belangrijke data: 

Iedereen een heel zonnige en gezonde zomervakantie toegewenst!  

 

 

 

Woensdag  17 juli Afscheid groep 8 
Donderdag 18 juli Laatste schooldag 
Vrijdag 19 juli Kindvrije dag 
Ma. 22 juli t/m vr. 30 aug. Zomervakantie 
Maandag 2 september Eerste schooldag 
Donderdag 12 september informatiemiddag voor alle ouders 


