Directienieuws Prinses Irene
Juli 2022.
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De laatste nieuwsbrief dit schooljaar, want de zomervakantie staat al bijna voor de deur. Dan gaan de deuren voor 6 weken dicht en op maandag 29 augustus is
het de eerste schooldag en zijn alle leerlingen weer
welkom.

Formatienieuws.
Bovenschools directeur is Erwin Breukelman.
Locatiecoördinator is Lisa Habing.
Groep 1 en 2: Juf Karin en juf Jenny
Groep 3 en 4: juf Marjolein en juf Milou tot de Kerst.

Agenda
•

Zie kalender.

Groep 3 en 4: juf Marjolein en juf Daniëlle na de Kerst.
Groep 5 en 6: juf Milou en juf Wies
Groep 7 en 8: juf Evelien en juf Lisa.
Juf Jamie is onderwijsassistent en is op de maandag,
dinsdag en donderdag aanwezig.
Meester Danïel verzorgt na de vakantie 2x per week
de gymlessen en wel op de maandag en de vrijdag. 1x
per maand gaan ook de peuters mee gymmen.
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Juf Simone is de intern begeleider en zal op de dinsdag
aanwezig zijn.
Meester Koen komt ook het komend schooljaar bij ons
op school en gaat de muzieklessen verzorgen. Daarnaast gaat hij zijn LIO stage (afstuderen) het laatste
half jaar bij ons doen in groep 7 en 8.

Samen leren voor morgen!

Prinses Irene ontwikkelt talent!
De kalender.
Misschien is het u al opgevallen, maar de kalender is al weer gevuld voor het komend schooljaar. U kunt deze
bekijken op de website en ook op de School-App. Heel af en toe kan er eens iets veranderen op de kalender.
Print u de kalender, houd dan ook de online versie in de gaten.

Schoolgidsbijlage.
In de laatste schoolweek ontvangt u nog een schoolgidsbijlage met praktische informatie.
Deze komt online op de website te staan, maar de kinderen krijgen deze ook op papier mee naar huis.

Werkgroepen en oud-papier.
Direct na de zomervakantie krijgen de kinderen het werkgroepenformulier en het oud-papier formulier voor
2023 mee naar huis. Wilt u deze dan zo gauw mogelijk weer inleveren op school? Dan maken we er hier weer
een lijst van en hebben we een goed overzicht.
Alvast bedankt!

Schoolverlaters.
Voor onze leerlingen van groep 8 en ook voor Bas zijn dit de laatste weken en dan is het op naar het voortgezet onderwijs. Voor kinderen en voor ouders toch een heel speciaal moment, iets om je op te verheugen en
van de andere kant ook best spannend.
Wij wensen jullie, ouders en bijna oud leerlingen dan ook heel veel succes toe. Maak er wat van en laat nog
eens wat van je horen.

Schoolfruit.
Vanaf 5 september gaan we weer voor een half jaar meedoen met het schoolfruit. De leerlingen krijgen dan
3x per week gratis schoolfruit. Verdere informatie krijgt u in de eerste schoolweek.
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Prinses Irene ontwikkelt talent!

Tot slot.
Juf Lisa zal na de zomervakantie het stokje van mij overnemen. Dit betekent dat ik over 2 weken afscheid ga
nemen van de Prinses Irene en na de vakantie vast wel eens aan het hek zal staan, maar dan als oma, om
mijn kleinkinderen op te halen. De Prinses Irene heeft altijd al een speciaal plekje bij mij gehad en daar wil je
dan ook het beste voor. Ik ben dan ook erg blij dat we nu samen met Eigenwijz verder gaan. Zo zorgen we
voor een brede basis en een goede doorgaande lijn. Er is al een geweldige samenwerking ontstaan.
Ik heb het als een heel leuk schooljaar ervaren en wil hierbij dan ook graag alle kids, Erwin, het team, OV en
de MR, maar ook u als ouders bedanken voor het afgelopen jaar. Onze school is laagdrempelig en samen met
u als ouders doen we ons best om de kinderen op weg te helpen naar een goede toekomst.
Ik wens juf Lisa en iedereen die verbonden is aan de Prinses Irene heel veel succes toe in de komende jaren.
Allemaal een zonnige vakantie toegewenst!

Hartelijke groet,
Ina de Groot.
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