Juni 2017
 Morgenochtend vindt er een muziekpresentatie plaats in de aula o.l.v. juf Linda en juf
Marjan waaraan alle groepen meedoen. Op zaterdag 8 juli zal deze voorstelling in
samenwerking met Ons Pogen en het Fanfarekorps worden uitgevoerd voor de ouders in PX.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
leerkrachten.
 Op woensdagochtend 28 juni worden de
instrumentale muzieklessen van de
muziekschool voor de groepen 8 afgesloten
met een voorstelling in de aula. Naast de
leerlingen van de groepen 8ABC zijn ook
ouders en andere belangstellenden welkom.
 Zoals u ongetwijfeld weet staat er op
maandag 19 juni een studiedag gepland voor de leerkrachten en hebben de kinderen geen
les. Op dinsdag 27 juni beginnen de scholen in Volendam een uurtje later i.v.m. de landelijke
staking van het onderwijspersoneel om werkdrukverlichting en een betere salariëring. U
heeft hierover deze week bericht ontvangen.
 Juffrouw Amanda heeft met de kinderen
van haar groep 7A afgelopen weekend
meegedaan aan de 24 uurs ‘Samenloop
voor de hoop’ op het atletiekveld in Edam.
Ze sliepen met 22 kinderen in een grote
partytent en de sfeer was uitstekend . De
opbrengst was bestemd voor het
kankeronderzoek en namens de klas is een
mooi bedrag geschonken aan de
organisatie. Complimenten voor de groep
en hun juf!
 Vorige week donderdag vond de laatste vergadering plaats van de ouderraad in de huidige
samenstelling. Mariska Sier en Gemma
Bond waren er voor het laatst bij en namen
afscheid omdat ze volgend schooljaar geen
kinderen meer op school hebben. Gemma
en Mariska zijn allebei gedurende vele jaren
op allerlei terreinen actief betrokken
geweest bij de school en wij zijn ze erg
dankbaar voor hun grote inzet! Hun plaats
wordt ingenomen door vier ouders van
kinderen van de Zuidwester, die volgend
jaar naar onze school komen.

 Op donderdag 22 juni verwelkomen wij op feestelijke wijze de leerlingen en ouders van de
Zuidwester die in het nieuwe schooljaar naar de Sint Petrusschool komen. De avond wordt
geopend met een woordje van de nieuwe directeur en een kennismaking met de
leerkrachten van de Sint Petrusschool. De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 krijgen samen
met hun ouders aan de hand van een speurtocht een
rondleiding door de school. Er wordt gezorgd voor een
hapje en een drankje en bij mooi weer zullen er
springkussens op het plein staan. In het nieuwe
schooljaar volgt er nog een ballonnenwedstrijd. De
verhuizing en inrichting van de lokalen zal plaatsvinden
op donderdag 20 juli en vrijdagochtend 21 juli. Na
goedkeuring van het schoolbestuur is besloten dat de
kinderen van de groepen 1 t/m 4 van de Zuidwester en
de Petrus dan vrij hebben, zodat de verhuizing goed
georganiseerd kan plaatsvinden. De afgelopen periode
hebben de leerkrachten van deze groepen vele extra uren geïnvesteerd om een goede start
te kunnen maken in het nieuwe schooljaar, waarvoor ik ze wil bedanken. De vakantie voor
de kinderen van de groepen 1 t/m 4 begint dus dit jaar iets eerder. De leuke activiteiten van
de laatste schoolweek voor deze groepen worden verplaatst naar maandag, dinsdag en
woensdag.
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Agenda
15-06 MR-vergadering
19-06 Studiedag ( kinderen vrij)
21-06 Gezamenlijke schoolfoto alle leerlingen 9.30 uur
22-06 Introductie leerlingen/ouders Zuidwester
26-06 Start vernieuwing schoolplein
26-06 Schoonmaakavond nieuwbouw
26-06 Van Goghmuseum groep 8C
27-06 Van Goghmuseum groep 8A
29-06 Van Goghmuseum groep 8B
30-06 Afscheidsfeest Kees Schilder
03-07 Schoolkamp gr. 8 (3 t/m 5 juli)
03-07 Schoonmaakavond oudbouw
04-07 Opnamedag LOVE gr. 7AB in Jozef
05-07 Voorlichting ouders gr. 8 in PX
06-07 Theater groepen 123
06-07 Excursie gr. 7AB naar Walibi
06-07 Dansafsluiting gr. 4AB in PX
08-07 Muziekvoorstelling PX (zaterdag)
11-07 Afscheidsavond gr. 8A
13-07 Afscheidsavond gr. 8B
14-07 Afscheidsfeest Marja Buijs
18-07 Afscheidsavond gr. 8C
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