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‘Met plezier naar de Pijler,
want want daar zit het wel SNOR’

AFSCHEID
Afgelopen week stond in het teken van afscheid. De leerlingen en sommige van hun ouders,
indien het hun jongste of enig kind was, namen afscheid van de basisschool. Op maandag-
avond tijdens de musical lieten de kinderen zien, wat ze op de basisschool geleerd hebben
aan competenties en vaardigheden die ze in de rest van hun leven goed kunnen gebruiken.

En dinsdagmiddag zijn de groep8ers door de hele school uitgezwaaid!
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Ook de oudste kleuters namen
afscheid van hun groep, leerkracht én
lokaal. Zij starten volgend schooljaar
in groep 3, welke volgend jaar ook in
de bovenbouw hal is. Daarom gleden
zij door de glazen deuren vol
enthousiasme in gezelschap van
familie naar hun nieuwe plekje.
Volgend schooljaar zullen zij via de
achterdeur de school ingaan. I.v.m.
met de aantallen gaan de groepen die
zich achter de glazen tussenwand
bevinden vanaf de hoofdingang
gezien, langs de achteringang naar
binnen. Zij komen ook langs de poort
aan de achterkant het plein op en
plaatsen eventueel hun fiets in de
fietsenstalling aan de achterkant van het gebouw.

HUWELIJK JUF TESSA
Hierbij nog een leuke sfeerfoto van hoe het was bij het huwelijk van juf Tessa en Tim.

AGENDA
Ma. 22 aug.
Eerste
schooldag
van het
nieuwe
schooljaar.
De oudste
kinderen
krijgen die
dag de
nieuwe
jaargids en
het koelkast-
model
jaarkalender
mee.
Vr. 26 aug.
Voorstelling
Mad Science
FIJNE VAKANTIE
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