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Beste ouders 

Toch nog maar een aller- allerlaatste nieuwsbrief van dit schooljaar! 

Ons schoolreisje was – ondanks dat het weer wat niet heel erg geweldig was- een heel 

groot succes! 

Het feit dat we dit jaar op schoolreis konden en een beperkte bijdragen vroegen aan ouders 

was te danken aan het feit dat wij als team gestaakt hebben. De leerkrachten kregen deze 

dag geen salaris. Het geld wat hierdoor “over” was mocht de school wel gebruiken. 

Het team heeft ervoor gekozen om dit geld in te zetten voor dit schoolreisje. 

Vol spanning zaten de kinderen te wachten: waar blijft de bus? 

 



De kinderen hebben het heerlijk gehad. De midden- en bovenbouw zijn naar Duinrell geweest en de 

kleuter- en onderbouw naar Plaswijk. 

 

                                                                   

Helaas gaan we dit jaar afscheid nemen van alle juffen van de kleuterbouw. Verhuizing, 

prepensioen en keuze voor een andere richting. 

De kinderen in groep 6 

hebben , samen met juf 

Sandra, een insectenhotel 

gemaakt. En waarom? De 

zorg voor onze aarde, de 

natuur met alles wat er op 

leeft en groeit past ook in de 

lessen godsdienstige 

vorming.  Het “meren-hotel” 

gaat een mooi plekje krijgen 

op het plein. Nu maar hopen 

dat de insecten de weg 

ernaar toe vinden. 

 

 



Natuurlijk hebben de kleuters om een mooie manier afscheid genomen en zijn de juffen in het 

zonnetje gezet. Ze kregen een prachtige vaas met een blijvende herinnering. 

Ook alle kinderen hebben juf Ingrid nog eens extra in het zonnetje gezet. Wanneer je 43 jaar op de 

school hebt gewerkt is er een grote kans dat je bij haar in de klas hebt gezeten.  

Zó lang op één school werken is een unicum. Vandaar ook dat er zowel een foto als een interview in 

het Leidsch Dagblad staat. 

 

En dan ook hebben we afscheid genomen van onze groep 8. 

De juf en de kinderen hebben gezorgd voor een BBQ 



 

De speelplaats was vrolijk versierd, de tafels stonden klaar, lekkere salades erbij én een muziekje op 

de achtergrond. Leuk dat alle ouders er waren! Wat zullen jullie trots zijn op jullie kinderen! 

Het zonnetje scheen, de BBQ deed zijn werk……. 

 

En natuurlijk had het team voor alle leerlingen een afscheidslied 

Juf Lianne had voor iedere 

leerling een speech. 

Ze vertelde tegen iedere 

leerling waar ze van genoten 

had en waar voor de toekomst 

de uitdagingen liggen. 

Menig traantje moest worden 

weggepinkt. 

 

Het was een TOP afscheid 



 

In het nieuwe schooljaar wordt het team versterkt met 2 nieuwe leerkrachten. 

Marianne de Groot gaat aan de slag in onze kleutergroep. Marianne is een zeer ervaren leerkracht 

en kijkt uit naar deze nieuwe uitdaging. 

Maryam Hadjé wordt de leerkracht in groep 5, samen met Marlotte.  Ook Maryam is een ervaren 

collega en heeft jaren op de El Riseleh gewerkt. 

Wij zijn heel blij met deze nieuwe collega’s! 

 

De fotograaf heeft vandaag het fotogeld en de resterende foto’s opgehaald. 

Mochten er ouders zijn die toch nog foto’s van hun kind zouden willen hebben kunt u contact 

opnemen met info@studioveefkind.nl www.fotostudioveefkind.nl 

 

Wij wensen u allen een heerlijke vakantie toe en we zien elkaar weer maandag 

2 september! 
 

 

 

http://www.fotostudioveefkind.nl/

