
           Nieuwsbron   
                    5 juli 2019 

 
Agenda 
12-07-2019 Klassenfeest groep 6A en 6B 
15-07-2018 Musical groep 8 
15-07-2018 Rapport 2 gaat mee naar huis 
16-07-2018 Groep 8 glijdt de school uit om 11.45 uur 
16-07-2018 Wisselmoment 13.15 uur kennismaking met de nieuwe juf 
17-07-2018 Juffendag 
19-07-2018 De laatste Nieuwsbron van dit schooljaar komt uit  
19-07-2018 Om 12.00 uur begint voor alle kinderen de zomervakan�e. 
 
Personele zaken 

 
U hee� het vast al gehoord of gezien…….. Afgelopen 
zondag hee� juf Marianne een dochter gekregen! 
Haar naam is Lana Noé en het is een plaatje! Wij 
feliciteren de trotse ouders, Marianne en Rowin en 
wensen hen veel geluk met hun dochter!  
 
Voor juf Mariska zal vrijdag 12 juli haar laatste 

werkdag op school zijn voor zij met zwangerschapsverlof gaat. Op donderdag 18 
juli en vrijdag 19 juli zal juf Willeke voor groep 7 staan. Wij wensen Mariska een 
fijne �jd toe en zien haar natuurlijk heel graag weer terug na de kerstvakan�e! 
 
Juf Inger zal dinsdag 9 juli haar laatste werkdag voor dit schooljaar hebben. Juf Pien zal maandag 15 en 
dinsdag 16 juli voor de groep staan. 
 
Groepsverdeling volgend schooljaar  
We zijn heel blij om u vandaag de defini�eve forma�e van volgend jaar bekend te maken, waarin de 
vacature is opgelost! Het plaatje zoals u het hieronder ziet, is het plaatje tot de kerstvakan�e. Na de 
kerstvakan�e blijven juf Inger en juf Marion allebei in groep 1/2 B maar ruilen ze alleen van dagen. In 
groep 7 zal juf Mariska na haar verlof terugkomen op donderdag en vrijdag. We zijn heel blij met juf 
Carin in groep 7 tot de kerstvakan�e! 
De ouders van de kleutergroepen krijgen als bijlage ook de lijst met de groepsverdeling voor volgend 
jaar. 
 
 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag  Vrijdag 
1-2A Matanja Matanja Matanja/Judith S. Judith S. Judith S. 
1-2B Inger Inger Marion Marion Marion 
1-2C Janneke Janneke Judith K. Judith K. Judith K. 
Groep 3 Simone Simone Simone Simone Simone 
Groep 4 Valerie Valerie Valerie Valerie Valerie 
Groep 5 Janine Janine Janine Liselo�e Liselo�e 
Groep 6 Myrna Myrna Myrna Myrna Myrna 
Groep 7A Wendy Wendy Wendy Carin Carin 
Groep 7B Anja Anja Anja Anja Anja 
Groep 8 Willeke Willeke Willeke Willeke Willeke 



 
 
Vakantierooster 2019-2020  
Hierbij geven wij u voor de zekerheid nogmaals het vakan�erooster voor volgend jaar door: 
 
herfstvakan�e maandag 21 okt. t/m vrijdag 25 okt. 2019 
kerstvakan�e maandag 23 dec. t/m vrijdag 3 jan. 2020 
voorjaarsvakan�e maandag 24 febr. t/m vrijdag 28 febr. 2020 
paasweekend vrijdag 10 april t/m maandag 13 apr. 2020 
meivakan�e maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2020 
hemelvaartsdagen donderdag 21 mei t/m vrijdag 22 mei 2020 
pinksterweek maandag 1 juni t/m vrijdag 5 juni 2020 
zomervakan�e maandag 20 juli t/m vrijdag 28 aug. 2020 
  
Studiedagen 2019-2020: 
vrijdag 4 oktober 2019  
maandag          18 november 2019 
maandag 27 januari 2010 
woensdag 18 maart 2010 
Vrijdag 29 mei 2020 
 
Let op: de vrijdag voor de voorjaarsvakan�e is  geen  studiedag 
 
Afrondende gesprekken 
Zoals u weet hee� u aan het eind van het jaar al�jd nog de mogelijkheid om een gesprek te hebben 
met de leerkracht van uw kind. Mocht u een gesprek willen voeren, kunt u dit aangeven aan de 
leerkracht. Omgekeerd kan het zo zijn dat de leerkracht u nog uitnodigt voor een gesprek indien dat 
wenselijk is vanuit de school. 
 
Wisselmiddag 
Op dinsdagmiddag 16 juli om 13.15 uur zullen alle kinderen alvast een kijkje nemen in het lokaal van 
volgend jaar en kennismaken met de leerkracht(en) van volgend jaar. Op deze middag komen ook de 
kleuters die meteen na de vakan�e instromen een kijkje nemen. 
 
Juffendag 
Eén keer in het schooljaar vieren alle juffen hun verjaardagen op dezelfde dag: juffendag.  
Dit jaar valt deze feestelijke dag op woensdag 17 juli. De kleutergroepen gaan naar de speeltuin in Baarn. 
De groepen 3 t/m 5 gaan naar de Soester duinen. Groep 6 en 7 gaan op de fiets naar de Kuil in Lage 
Vuursche. We vragen deze twee groepen  met dicht schoeisel en een goede fiets naar school te komen. 
De school is die dag gewoon uit om 12.30u. 
 
School Sport Kalender 2019/2020 
Vanuit de OC willen we alvast vooruitblikken op de spor�eve evenementen komend schooljaar. We 
hebben een overzicht gemaakt met de data, voor zover die nu bekend zijn. 
Tradi�egetrouw zijn kort na de start van het nieuwe schooljaar de Soester schoolvoetbaltoernooien en 
het schoolzwemtoernooi volgt kort daarna. 
Wilt u ook alvast nadenken of u bij deze evenementen een groepje zou willen begeleiden? Bij het 
schoolzwemtoernooi is het dit jaar zelfs mogelijk als begeleider ook zelf mee te doen, 
Aanmelden voor deze evenementen moet al in september, dus meteen na de vakan�e zullen de 
inschrijflijsten hiervoor bij de klassen hangen. 
 
 
 
 



 Datum Evenement Doelgroep 

Sept. woensdag 25 september  Soester Schoolvoetbaltoernooi Groep 7 en 8 

 vrijdag 27 september Kennismaking Sport Event alle lee�ijden 

Okt. woensdag 2 oktober  Soester Schoolvoetbaltoernooi Groep 5 en 6 

 woensdag 9 oktober  Soester Schoolvoetbaltoernooi Groep 4 

 woensdag 9 oktober  Soester Schoolvoetbaltoernooi Groep 3 

 zaterdag 12 oktober  Schoolzwemtoernooi Groep 3 t/m 8 

Nov. nog niet bekend Schoolschaaktoernooi Groep 1 t/m 8 

Dec. zaterdag 14 december Schooldamtoernooi Groep 5 t/m 8 

 dinsdag 31 december  Jeugdloop Sylvestercross Groep 3 t/m 8 

Febr. zaterdag 8 februari  Schoolwaterpolotoernooi Groep 3 t/m 8 

Maart. vrijdag 27 maart  schoolvolleybaltoernooi groep 3 t/m 5 

 vrijdag 27 maart  schoolvolleybaltoernooi Groep 6 t/m 8 

April woensdag 1 april  Schoolkor�aldag groep 5 t/m 8 

 zaterdag 4 april spelletjesochtend kor�al Groep 3 en 4 

 nog niet bekend Kleutervoetbaltoernooi Groep 1 en 2 

Mei  6 mei  t/m 27 mei Schoolhandbaltoernooi Groep 3 t/m 7 

 25 t/m 28 mei  Avondvierdaagse Soest Alle lee�ijden 

Juni woensdag 3 juni  Schoolhonkbaltoernooi groep 3 t/m 6 

 
SPORT EVENT SOEST 2019 
Als jij in de week van 22 t/m 26 juli niet op vakan�e bent, dan hoef jij je niet te vervelen. Ook deze 
zomervakan�e wordt er weer een Sport Event Soest georganiseerd! Ben je zes jaar of ouder, dan kun jij 
elke middag van 14:00 uur tot 16:00 uur op de Eng (Prins Bernhardlaan) komen sporten. Als je 13-25 jaar 
bent, ben je ’s avonds van 19:00-21:00u welkom. 
 
Onder leiding van een enthousiaste groep jongeren is er elke dag voetbal, volleybal en spel. Op vrijdag 
26 juli is er om 15:00u een SES-kamp, een sport- en spelmiddag. Alle lee�ijden welkom! Om 18:00u is er 
een gra�s BBQ.  
 
De kerken bieden dit event voor de negende keer aan. Er zijn geen kosten aan verbonden. In een 
ontspannen sfeer willen zij kinderen en jongeren, die niet op vakan�e zijn, een gezellige week 
aanbieden. In de pauze delen de jongeren van het spor�eam d.m.v. een dramastukje of een verhaal kort 
iets van hun geloof. Daarbij wordt elk kind of jongere vrijgelaten om hiernaar te luisteren. Als kinderen of 
jongeren alleen willen komen sporten, zijn zij ook van harte welkom!  
 
Wist jij, dat er het hele jaar door elke eerste zondag van de maand van 14:00 uur tot 16:00 uur gesport 
kan worden bij de skatebaan in Overhees onder leiding van een spor�eam? Daar ben je ook welkom! 
Zondag 7 juli is de laatste keer vóór de sportweek.  
 
Meer informa�e is te vinden op  www.sporteventsoest.nl  en  facebook.com/SportEventSoest 
 
We kijken naar je uit! 
 
Namens het team, 
Miranda Scholten 
 

http://www.sporteventsoest.nl/
http://www.facebook.com/SportEventSoest

