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Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Bezoek nieuwbouw.  
Gisteren hebben we met de kinderen een bezoek gebracht aan ons nieuwe gebouw. Helaas kon ik zelf niet 
mee, maar ik heb begrepen dat de kinderen erg enthousiast waren over onze nieuwe school. Vooral het 
plein en de gymzaal vielen in de smaak, maar ook het feit dat we zo naar de bieb kunnen lopen zagen de 
kinderen, net als wij, als een groot voordeel. We zullen na de vakantie vast snel gewend zijn aan onze 

nieuwe school      .  
 
Personele bezetting Aalscholver.  
Zoals jullie weten moesten we op zoek naar een nieuwe collega voor de Aalscholver door het vertrek van 
juf Janneke. Helaas is ook juf Nicole voor langere tijd uitgevallen. Gelukkig kan ik jullie laten weten dat we 
een nieuwe collega hebben gevonden: Jantiene Blom. Juf Jantiene heeft veel ervaring in het speciaal 
onderwijs, we hebben er dan ook vertrouwen in dat ze een goede juf voor de leerlingen van de Aalscholver 
zal zijn. Juf Jantiene zal bijna de hele week werken; alleen op donderdagmiddag is ze vrij. Die middag zal juf 
Sandra in de klas zijn.  
 
Helaas kan juf Jantiene niet meteen aan het begin van het schooljaar starten. Op dit moment is het nog 
onduidelijk of ze ons team per 1 oktober of per 1 november komt versterken. Tot die tijd hebben we een 
andere oplossing gevonden en zal de bezetting van de Aalscholver er als volgt uit zien:  
Maandag: Juf Janneke (ze is zo lief om ons nog even uit de brand te helpen) en juf Suzanne. 
Dinsdag: Juf Mieke  
Woensdag: Juf Sandra  
Donderdag: Juf Sandra en juf Nienke  
Vrijdag: Juf Sandra en juf Nienke.  
 
Personele bezetting Scholekster.  
Juf Marrit zal ook na de vakantie helaas haar werkzaamheden in de Scholekster nog niet terug op kunnen 
pakken. Daarom zal Juf Nienke op maandag en dinsdagochtend in de klas zijn. Op woensdag vervangt Juf 
Tessa Juf Marrit. Omdat Juf Sandra volgend schooljaar in het begin werkzaam zal zijn in de Aalscholver, 
komt juf Petra Meijerink op donderdag en vrijdag het team van de Scholekster versterken.  
 
Werkzaamheden Maartje.  
Zoals jullie waarschijnlijk weten heb ik het afgelopen schooljaar naast mijn taken op De Meie ook op Binnen 
de Veste gewerkt. Door diverse wisselingen in de directies binnen Obase zal ik per volgend schooljaar niet 
langer op Binnen de Veste werkzaam zijn, maar samen met Jacco Folmer de directie van OBS De 
Oosterburcht in Oosterland vormen. Een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb. In mijn werkzaamheden 
voor De Meie verandert hierdoor niets.  
 
Schoolreis (herhaald bericht).  
Na de zomervakantie gaan we al snel weer op schoolreis (vrijdag 16 september), dit keer naar de Berkenhof 
Tropical Zoo. Het is leuk een park waarbij je met goed en slecht weer de leukste dingen kunt beleven! Er is 
een speel-, spetter- en vlindertuin. Ook zijn er leuke activiteiten bij de dino's of in de jungle. We raden alle 
kinderen aan om badkleding, extra droge kleren en een handdoek mee te geven. Voor de aller kleinste 
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kinderen is er ook genoeg te zien, zij zullen hun ogen uitkijken! Hierbij alvast een filmpje, zodat de voorpret 
kan beginnen:  https://youtu.be/901VSosdYto  
 

Ik wens iedereen een fijne zomervakantie en hoop jullie allemaal te 
zien op maandag 5 september om 16.00 uur bij de opening van onze 
nieuwe school!  
 
Met vriendelijke groet, 
Maartje de Viet.  
 
 

 

 

Sloffen  
 
In ons nieuwe schoolgebouw startten we met het dragen van sloffen; dit geldt voor alle leerlingen. In de 
klaslokalen ligt er vloerbedekking en om ervoor te zorgen dat deze netjes en schoon blijft zullen alle 
leerlingen voortaan in de klassen sloffen dragen. Deze dienen jullie zelf aan te schaffen. We vragen jullie 
om neutrale, goed passende sloffen te kopen die ook om de hiel zitten (geen slippers) zodat de kinderen er 
ook goed mee kunnen spelen in de klas. Zorg er ook voor dat de naam van het kind duidelijk zichtbaar is op 
de sloffen, bijvoorbeeld met een label aan de binnenkant of met stift aan de binnen- of onderkant.  
 
Bij voorbaat dank voor jullie medewerking. 
 

 

 
VERJAARDAGEN  
24 juli: Djaela 
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Vrijdag 22 juli t/m maandag 5 september: Zomervakantie 
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Dinsdag 6 september:    Eerste schooldag 
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