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Voor de kalender 

24 juni Studiedag – kinderen vrij 

26 juni  Spetterdag – verdere informatie krijgt u dinsdag 25 juni 

24 t/m 28 juni rapportgesprekken 

26 juni Afscheidsactiviteit groep 7 en 8 met juf Miranda 

3 juni Juffendag  

Djembéworkshop  

12.00 uur            - djembévoorstelling voor ouders 

12.30 uur            - afscheidsreceptie Miranda Minderhout 

19.30 uur            - afscheidsmusical groep 8  

5 juni Laatste schoolochtend – kinderen om 12 uit 

 

Laatste loodjes 

Nog twee weken en dan is het schooljaar al weer ten einde. Wij, als team kijken terug op een intensief 
maar zeker ook een fijn jaar. 
Mede door de vele hulp en ondersteuning van ouders en vrijwilligers, hebben wij er samen voor de 
kinderen een mooie tijd van kunnen maken. Langs deze weg, willen wij iedereen heel hartelijk bedanken 
hiervoor en hopen dat we volgend jaar weer een beroep op u mogen doen.  
Er staan voor de laatste 2 weken nog een aantal leuke activiteiten op het programma. Meer informatie 
leest u hierover in deze nieuwsbrief. In de laatste week van de vakantie ontvangt u al de eerste 
nieuwsbrief van schooljaar 2019-2020. Hierin leest u de informatie die nodig is om goed te kunnen 
starten. Ook ontvangt u in de eerste week weer zo’n overzichtelijke jaarkalender, waarin de meeste 
voor u belangrijke data al staan vermeld.  

 

Musical groep 8 

Op woensdag 3 juli vindt de echte afscheidsmusical van groep 8 plaats. De ouders hebben inmiddels 
de uitnodiging ontvangen. Wegens de beperkte ruimte in de Kuil mag elke leerling maximaal 7 
personen publiek meenemen. Inloop om 19.15 uur en start musical om 19.30 uur. Wilt u d.m.v. het 
strookje aangeven met hoeveel personen u komt. Tevens vragen we u om hierop toestemming te 
geven om de foto’s die gemaakt zijn tijdens het kamp e.d. te tonen én om deze te mogen 
verspreiden onder de leerlingen van groep 8.  

Dinsdag middag 2 juli zullen de kinderen van groep 8 de musical als generale repetitie laten zien voor 
de kinderen van de school. 

http://www.obase.stapelhof.nl/
http://tstaepelof.obase.nl/


Nieuws uit groep 1/2 

 Zoals u weet sta ik al heel wat jaren voor de klas en heb dus ook al heel wat schoolreisjes mogen 
meemaken. Maar het schoolreisje naar ‘Tiengemeten’ was voor mij het leukste reisje OOIT.  
Wat een pret: mooi weer, met de bus, met de pont en heerlijk samen de natuur in. Water, modder 
een schep en genieten maar. Hulpouders bedankt! Hopelijk hebben jullie er ook zo van genoten?!  

In de groep werken we de laatste weken over het thema ‘zomer’.  

Volgende week zijn nog de rapportgesprekken en zo loopt langzaam maar zeker het schooljaar ten 
einde. Ik wil alle ouders bedanken voor een fijn schooljaar. We gaan met groep 1-2-3 verhuizen 
binnen de school! Volgend schooljaar gaan we naar het lokaal dat nu nog als overblijflokaal dienst 
doet. Dit heeft veel voordelen, zoals:  

 we hebben een eigen afsluitbare ingang;  

 de toiletten zijn dichterbij zodat ik het kan horen als er hulp nodig is;  

 we hebben in de hal om het lokaal plaats voor verschillende hoeken; 

 in het lokaal is dan ruimte voor: 
-een instructie- en verwerkingsplek voor groep 3 
-werkplekken voor de wat rustige(re) activiteiten zoals spelletjes, puzzelen, tekenen, 
knutselen en het werken met ontwikkelingsmateriaal 
-de grote en kleine kring 

 het speellokaal dan ook echt het lokaal waar bewogen kan worden, zonder dat er spullen in 
de weg staan.  

In de vakantie gaan we dit met elkaar realiseren, zodat we op maandag 19 augustus de kinderen van 
groep 1, 2 en 3 kunnen ontvangen in een uitdagende leeromgeving. 

Nieuws uit groep 7/8 
De laatste nieuwsbrief van dit schooljaar voor groep 7/8; en nog gekker mijn laatste nieuwsbrief. Met 
een dubbel gevoel schrijf ik dit stukje. De spanning voor de uitdaging, maar ook de emotie van het 
afscheid. U heeft kunnen lezen dat ik per volgend schooljaar ga werken op een basisschool in 
Middelbrug. Voor onze thuissituatie is dit veel makkelijker, maar de beslissing om weg te gaan uit 
Renesse valt me toch zwaar.  

Ik heb met heel veel plezier al deze jaren hier gewerkt, met leuke kinderen, ouders en collega’s. Ik 
heb heel veel kinderen les mogen geven in de groepen 4 t/m 8. Vooral de laatste jaren in groep 7/8. 
Ik heb er altijd mijn best voor gedaan om de kinderen een mooie afsluiting van hun 
basisschoolperiode te geven en ze zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Ik 
kijk met heel veel plezier terug op alle kinderen, schoolkampen, musicals, lessen, projecten, ouders 
en collega’s. Alle ervaring die ik hier opgedaan heb, ga ik meenemen naar mijn nieuwe school. Ik 
wens iedereen een hele fijne vakantie. Bedankt voor de leuke tijd. 

Op donderdag middag 26 juni ga ik met de kinderen uit groep 7/8 nog wat leuks doen ter afscheid. Ik 
zeg nog even niet wat. Het is de bedoeling dat de kinderen dan om 13.10 uur op de fiets naar school 
komen, dichte schoenen en lange sokken meenemen i.v.m. mogelijke teken. Het kan zijn dat we 
misschien iets later terug zijn op school, maar veel later dan 15.30 uur zal het niet worden. Ik hoop 
op goed weer en een gezellig middag. 

Groetjes juf Miranda 

 

 

 



Hieperdepiep! 

 

                                        27 juni   Sil Fennet (2009) uit groep 6 
27 juni   Lotte van de Velde (2012) uit groep 3 
29 juni   Matthijs van de Velde (2010) uit groep 4 
  2 juli   Yannick van de Riet (2014) uit groep 1 
  7 juli   Sanne van Elst (2009) uit groep 6 
19 juli   Milan van de Guchte (2007) bijna groep 8 
19 juli  Isabelle Harderwijk (2010) bijna groep 6 
22 juli   Daan den Hartigh (2011) bijna groep 5 

10 augustus Jayden Koppelaar (2014) bijna groep 2 
14 augustus  Sil Wandel (2010) bijna groep 6 
15 augustus  Dagmar Davidse (2011) bijna groep 5 
18 augustus  Calvin den Boer (2011) bijna groep 5 

 

Laatste berichtje van het team 
Het team van Stapelhof wenst iedereen alvast een heel fijne en zonnige vakantie. 
We zien elkaar weer op maandag 19 augustus. 

 


