
 

 

 
 

 

  
Beste ouders / verzorgers, in deze ‘Week’ vragen we uw aandacht voor 

Klaar! 
Het schooljaar 2021-2022 is klaar. Alle kinderen, teamleden en ouders hebben er samen weer een 
bijzonder jaar van gemaakt. En nu zijn we toe aan vakantie. De zomervakantie begint voor alle kinderen 
op donderdag 7 juli om 14.00 uur. 
We zien iedereen graag uitgerust op 22 augustus om 8.20 uur terug! 
 

Slotapplaus 
Een groot en terecht applaus was er voor onze groepen 8. 
Die stonden op maandag en dinsdag op de planken met hun musical ‘Het goud 
van het eiland Albatros’. Het waren twee goedbezochte en bijzondere avonden. En daarmee 
nemen we afscheid van Yaro, Valentijn, Jamil, Daphne, Tiguida, Robin, Sophie, Mike, Lindsay, Lyam, Baraa, 
Dylan, Michael, Jesper, Dani, Fabian, Gio, Kenley, Isa, Owen, Niek, Dion, Lola, Basma, Selma, Daris, Leroy, 
Antwan, Aafke, Xander, Isa, Liza, Levi, Levi, Amy, Sara, Nout, Jaysen, Olle, Lise, Gülsüm, Jamie, Dylan, Dian, 
Fleur, Nina, Logan en Martijn. We wensen al onze schoolverlaters heel veel plezier en succes op hun 
nieuwe school! 

 

Klasbord wordt Parro 
We schreven er al eerder over: Klasbord gaat verdwijnen en Parro wordt de app die we 

gaan gebruiken om te communiceren. Berichten, ziekmeldingen, vragen, een afspraak 
inplannen… alles kan via Parro. 

Maar… hoe kom je op Parro? Na de vakantie wordt iedereen vanzelf voor Parro uitgenodigd. 
Even afwachten nog, dus! 

 

Gefeliciteerd!  
Jarig zijn én vakantie hebben; dat gaat in de maand juli op voor Karam (9; gr.6a), Julia (10; gr.1/2e), Finn 
(10; gr.3b), Tiziano (12; gr.1/2e), Dian (12; gr.8b), Mimi (13; gr.1/2d), Liyana (14; gr.4a), Lieke (15; gr.3b), 
Rohan (16; gr.7b), Rohit (16; gr.7b), Zaynab (17; gr.4b), Mira (17; gr.5a), Jan (18; gr.1/2a), directrice Sandra 
Hunnego (18), Elay (19; gr.1/2b), Avan (20; gr.4/5c), Maryam (21; gr.3b), administratrice Jolanda 
Wamelink (22), Sofia (23; gr.1/2d), Juf Annemieke (23), Felix (24; gr.5b), Yves (26; gr.1/2a), Tess (27; 
gr.4a), Nout (27; gr.8b), Sharaysa (28; gr.1/2a), Amy (28; gr.1/2b), Shannon (28; gr.6a), Aymen (29; gr.3b), 
Mika (29; gr.7b), Nine (29; gr.1/2a), Juf Marlies (29), en Siman (30; gr.4a). 
In augustus feliciteren we alvast: Adam (1; gr.5a), Bas (2; gr.6b), Juf Nicolette (2), Roos (3; gr.7b), Finn (4; 
gr.3b), Levi (4; gr.8b), Aafke (5; gr.8b), Juf Petra (5), Jack (6; gr.1/2c), Maud (6; gr.1/2b), Abdirahman (8; 
gr.6a), Tim (8; gr.6b), Fabian (10; gr.6b), Meester Ilja (10), Kim (11; gr.5b), Nena (11; gr.3a), Max (11; gr.6b), 
Jamie (11; gr.8b), Livia (11; gr.4a), Valentijn (13; gr.8a), Logan (13; gr.8b), George (14; gr.4b), Lieke (14; 
gr.4a), Boaz (16; gr.5a), Abubakar (16; gr.7a), Alljerua (17; gr.1/2b), D’jessey (17; gr.5b), Olivia (17; gr.4b), 
Melany (19; gr.1/2b), Feline (22; gr.3b), Inara (23; gr.1/2a), Kaya (23; gr.6a), Marijana (23; gr.1/2b), Olivier 
(24; gr.4b), Malak (24; gr.1/2b), Jenna (25; gr.1/2b) en Adam (26; gr.1/2b)  
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We wensen iedereen een heel fijne vakantie toe! 
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