
 
 

Mededelingen van 17 juni 2019 
 

Agenda 

Ma 17 t/m vr 21 juni  gespreksweek, intekenlijsten hangen bij groepen 

Wo 26 t/m vr 28 juni  Werkweek groep 8  

Vr 21 juni afscheid groep 2, groep 0 en 1 leerlingen uit klas A en B zijn vrij, zie 

onder 

Ma 1 juli   afscheid groep 5, zie onder 

Do 4 juli   afscheidsvoorstelling groep 8 in de Krakeling 

Do 4 juli 12:00 uur  erehaag groep 8 

Vr 5 t/m vr 12 juli  groep 8 vrij 

Wo 10 juli   Stoeltje passen, doordraaien naar nieuwe groep 

Do 11 juli   schoolreisje MB 

Vr 12 juli   juffendag OB 

Vr 12 juli 12:00 uur  start zomervakantie 

Ma 26 augustus  eerste schooldag     

 
Algemeen 
Opvolging Tine Nieboer 
Wij zijn heel blij met een nieuwe leerkracht 
Akemi Witte voor 2 dagen, in de groep van 
Tine. Op dit moment zijn er gesprekken 
gaande met kandidaten voor de overige drie 
dagen.  
 
Akemi stelt zich voor 

Mijn naam is Akemi (Japanse naam, Hollandse 

achtergrond). Ik ben Montessori leerkracht en 

Remedial Teacher. Na de zomervakantie ga ik 

voor 2 dagen per week als leerkracht 

bovenbouw aan de slag. Daar heb ik 

ontzettend veel zin in. Sommigen van jullie 

hebben mij dit afgelopen jaar misschien al 

zien rondlopen als ik een groepje kinderen 

kwam halen voor remedial teaching. Doordat 

ik dit jaar al een heel mooi inkijkje in de school 

kreeg, ging het bij mij kriebelen om ook als 

leerkracht weer aan de slag te gaan. Ik ben 

heel enthousiast over de kinderen, het team 

en de sfeer in de klassen.  

Naast mijn werk ben ik moeder van 2 

superlieve kinderen; Sam (meisje van 16) en 

Casper (jongen van bijna 14) en baasje van de 

liefste labrador ter wereld; Puck. Ik houd heel 

veel van buiten zijn; wandelen met de hond, 

bootcamp en tennis. Koken, heerlijk eten, 

lezen, mooie films kijken en spelletjes spelen 

zijn ook favoriet.  

Ik hoop jullie binnenkort persoonlijk te 

ontmoeten en kijk met veel enthousiasme uit 

naar het nieuwe schooljaar. 

Hartelijke groet, Akemi Witte 

 

 
Onderbouw 
Afscheid groep 2 
Vrijdag 21 juni vieren de leerlingen van groep 
2 alvast hun afscheid van de Onderbouw. Zij 
gaan vanaf 12:00 uur op stap. 
Dit betekent dat de kinderen van groep 0 en 1 
uit de groepen  van Inge, Monique en Diana 



 
 
vanaf 12:00 uur vrij zijn. De klas van Lisa gaat 
wel gewoon de hele dag naar school! 
Het blijft nog even een verrassing wat het 
afscheid inhoudt voor de kinderen. Dat ligt 
ook aan het weer. 
 
Middenbouw 
Afscheid groep 5 
Maandag 1 juli vieren de leerlingen en 
leerkrachten het afscheid van groep 5 met 
elkaar tijdens de TSO. Alle kinderen van groep 
5 blijven die dag over. De kinderen van groep 
3 en 4 hebben die dag hun gewone 
programma tijdens de lunch met de TSO-
krachten. 
 
Bovenbouw 
Werkweek groep 8 
Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 juni 
gaat groep 8 kamperen in Landsmeer. Ouders 
zijn hierover al eerder geïnformeerd. 
 
Groep 6 en 7 zijn die week gewoon op school. 
Er zijn invalleerkrachten geregeld.  
 

 


