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Agenda 

 
Rapporten 
Maandag 1 juli gaan de rapporten weer mee 
naar huis. Op maandag 8 juli vinden de 
incidentele gesprekken plaats. Wanneer u de 
leerkracht van uw kind graag nog wil spreken 
over het rapport kan dat op dit moment. De 
brief voor opgave van het oudergesprek gaat 
gelijk mee met het rapport.  
 
Meester- en juffendag 
Woensdag 3 juli is weer de meester- en 
juffendag. Voor deze dag hoeven de kinderen 
geen fruit en drinken mee te nemen. Dit 
regelt school. De groepen 5-6 en 7-8 moeten 
wel een eigen lunch meenemen.  
Deze dag zal in het teken staan van muziek. 
Van Scala komen er mensen een workshop 
geven. Het thema is "op een onbewoond 
eiland". Kinderen mogen spullen meenemen 
die we zouden kunnen gebruiken zoals: bv. 
roeispanen, koffers, tassen, de corso kleding 
van afgelopen jaar.  Om 11.30 uur zal er een 
presentatie zijn op het plein. U bent van harte 
uitgenodigd om dan te komen kijken.  
 

Musical 
Donderdag 4 juli is het zover. Dan wordt de 
musical “De beer is los” opgevoerd door de 
kinderen van groep 7-8 in de Burght. ’s 
Morgens is de generale repetitie. De kinderen 
van school mogen de musical dan al zien. ’s 
Avonds om 19.30 uur begint de voorstelling 
voor familie en andere belangstellenden. 
Kaartjes voor de voorstelling kunt u kopen op 
maandag 1 juli en dinsdag 2 juli van 8.00 uur 
tot 8.30 uur. Kaartjes kosten €3,50 per stuk.  

 
 
Verloting 
Voor de verloting bij de musical van groep 7 & 
8 zijn we nog op zoek naar prijsjes. Heeft u 
nog iets leuks wat u ter beschikking wilt 
stellen dan kunt u dit op school inleveren. Dit 
wordt zeer gewaardeerd. Alvast bedankt.  
Groeten namens de Ouderraad 
 
Eikenprocessierups 
We konden er bijna niet aan ontsnappen, 
maar op de parkeerplaats naast school 
hebben we de eikenprocessierups gevonden.  
Nog niet in grote hoeveelheden maar toch 
niet onbelangrijk.  
Wij adviseren om het bospaadje te mijden.  
Er is reeds een melding naar de gemeente 
gegaan.  

Datum Activiteit 

Maandag  
1 juli 

Jeroen Oosterhof aanwezig 

Maandag   
1 juli 

Rapporten mee 

Woensdag 
3 juli 

Meester- en juffendag 

donderdag 
4 juli 

Musical groep 7-8 

Vrijdag 5 
juli 

Studiedag, leerlingen vrij 

maandag  
8 juli 

Incidentele oudergesprekken 

Woensdag 
10 juli 

Schoonmaakochtend 

donderdag 
11 juli 

Feestelijke schooldag en afscheid 
groep 8 

Vrijdag  
12 juli 

Laatste schooldag, leerlingen 12 
uur vrij 
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Nieuwe collega’s 
In de vorige nieuwsbrief hebben de nieuwe 
collega’s zich voorgesteld. Hier miste het 
stukje van juf Mireille nog. In deze nieuwsbrief 
stelt zij zich voor: 
Ik ben Mireille Schapelhouman. Ik ben 
getrouwd met Alfred en we hebben samen 
drie kinderen Tim (15 jaar), Julian (13 jaar) en 
Annemijn (11 jaar) en een kat genaamd Lucky. 
We wonen in Havelte. Mijn hobby's zijn "er op 
uit gaan", lezen en toneel.  Ik werk inmiddels 
alweer meer dan 20 jaar voor Stichting op 
Kop. Ik heb gewerkt op de Beatrixschool in 
Steenwijk, op de Aremberg in Zwartsluis en 
volgend schooljaar op de Voorpoort in groep 
5/6. 
 
Groet, 
Mireille 

 
 
 
 
 
 
 


