NIEUWSBRIEF
Beste ouders/verzorgers,

In deze laatste nieuwsbrief van schooljaar 2016-2017 wil ik graag met u terugblikken op het
afgelopen schooljaar.
Zondag 4 september mochten alle ouders, kinderen, belangstellenden op onze open dag de
school komen bewonderen. Na weken van inpakken, uitpakken, opruimen en poetsen waren
alle teamleden trots om hun nieuwe klaslokaal aan iedereen te laten
zien.
Maandag 5 september werd het schoolgebouw officieus, maar heel
feestelijk geopend voor alle kinderen. Met een glaasje
kinderchampagne werd geproost en daarna mocht iedereen naar het
klaslokaal. Het feest kon beginnen:
-

Voor alle leerlingen waren er spetterende theatervoorstellingen.
De ouderraden van onze scholen verrasten de kinderen met een heerlijke lunch.
Vanaf 13 uur mocht iedere leerling bij de ijscokar een ijsje uitkiezen.
Voor de groepen 1 t/m 3 was er een kleurwedstrijd en voor de groepen 4 t/m 8 een
knutsel/tekenwedstrijd. De prijzen werden in week 2 uitgereikt.

Dinsdag 6 september was de 1ste “gewone” schooldag.
In de 1ste schoolweek was het wennen voor iedereen. Er waren nieuwe afspraken gemaakt
voor kinderen en ouders. Heel mooi om te zien dat na een paar weekjes nagenoeg iedereen
de draai had gevonden. Natuurlijk werd er binnen en buiten nog geregeld geklust. Na elke
verhuizing kom je er achter dat het een of ander toch niet goed werkt, zoals bijvoorbeeld de
telefoonverbinding, het WIFI netwerk, de zonwering, de ventilatie etc.
Vrijdag 21 oktober was de officiële opening. Deze werd verricht door Frank
Joosten, wethouder van onderwijs, Jacq Gorgels, directeur Weller en Kiki
Huijnen, lid van het college van bestuur Movare. Deze ochtend was voor
genodigden, maar ook voor alle kinderen. Er werd een lekkernij door de
gemeente aangeboden en ieder kind mocht een ballon oplaten.

Maandag 5 december bezocht de Sint met 5 Pieten onze school. Het
was een feest voor jong en oud! De werkgroepen van beide scholen
hadden een prachtig podium gemaakt. Het is ook fantastisch om te
kunnen werken met een goede licht- en geluidsinstallatie.
Maandag 9 januari 2017 worden heel wat handen geschud, kusjes,
knuffels en goede wensen uitgedeeld.
Dinsdag 16 mei is de start van “Water drinken op school”. Er had geen beter moment
uitgekozen kunnen worden. Wat was het in die week en de weken erna buiten en binnen
warm. Na weken van onderzoek door allerlei externe bedrijven is het ventilatiesysteem
uiteindelijk goed gaan werken. Hopelijk krijgen we nog mooie, warme zomers en blijft ons
gebouw goed geventileerd. Natuurlijk is er bijna niets bestand bij zulke extreme
temperaturen. Dat kan alleen met een airco en die hebben wij niet in ons gebouw.
Woensdag 5 juli worden er nog 2 duikelrekken geplaatst. Een
duikelrek wordt aangeboden door de ouderraden van de
Trampoline en de Opstap en het andere duikelrek hebben we
tijdens de officiële opening aangeboden gekregen door het
Wijkteam Brunssum Centrum. Wat een aanwinst voor onze
kinderen. Ik wil bij dezen de gulle gevers namens alle
kinderen hartelijk bedanken.
Na alle kampen, afscheidsavonden, verjaardagsfeesten in de klas start vandaag voor
iedereen de welverdiende vakantie.
Ik wil u, mede namens alle teamleden, een mooie, zonnige en rustgevende vakantie wensen.
Maandag 28 augustus hoop ik iedereen uitgerust, gezond en wel weer te ontmoeten.

Met hartelijke groet,
Maria Pastoor.

