
 
 
 

Rijen, 12 juni 2020 

Beste ouders / verzorgers, 

Wat een mooie week hebben we achter de rug. 
Onze schoolverlaters van groep 8 hebben deze 
week een hele mooie musical opgevoerd. Op 
dinsdag en woensdagochtend hebben de 
leerlingen van de andere groepen hier al van 
mogen genieten en woensdagavond waren de 
trotse ouders aan de beurt.  
Aan het einde van de avond hebben we van de 
OR en de schoolverlaters een hele mooie tegel 
gekregen: Hartelijk bedankt daarvoor! Wij zullen 
deze tegel een hele mooie plek op het 
schoolplein geven. Wie weet hebben we over 
een paar jaar onze eigen ‘walk of fame’ op het 
schoolplein! 
 
Donderdag was het ook een hele speciale dag. 
Op deze dag vierden we het afscheid van Juf 
Wilma en Meneer Fred. Meneer Fred is inmiddels al begonnen aan zijn pensioen en Juf 
Wilma mag na dit schooljaar gaan genieten van haar welverdiende rust. Juf Wilma heeft 
enorm genoten van de speeddates met oud-collega’s en ‘s middags hebben alle leerlingen 
een geweldig BVM-songfestival opgevoerd. Speciale dank aan Mike en Iris, zij waren 

gastheer en gastvrouw deze middag. 
Tijdens het defilé konden leerlingen en 
ouders afscheid nemen van Meneer Fred 
en Juf Wilma. We hebben genoten met zijn 
allen, vooral Juf Wilma en Meneer Fred. 
Nogmaals enorm bedankt voor de fijne 
samenwerking Wilma en Fred, nu is het 
(bijna) tijd om te gaan genieten van jullie 
hele lange zomervakantie. 

 
 
En dan gaan we starten aan de laatste 
schoolweek van dit memorabele 
schooljaar. Voor groep 8 staat er nog een 
kamp op het programma. Op woensdag 8 
juli zullen we hen om half 12 uitzwaaien. U 
bent van harte welkom om te komen 
kijken. Het ‘evenement’ vindt plaats aan de 
voorkant van de school.  
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Bedankje ouders 
 
Dit jaar is er geen ouderbedankochtend. Maar we zijn u 
zeker niet vergeten! Volgende week krijgen de kinderen 
een presentje voor u mee. Om u te bedanken voor alles 
wat u voor de school en voor uw kind(eren) hebt 
betekend het afgelopen schooljaar. Uw inzet bij het 
thuisonderwijs, hulp bij activiteiten en vooral voor uw 
begrip tijdens de, voor iedereen, uitzonderlijke periode.  
Bedankt lieve ouders …. Jullie zijn kanjers!!! 
 
Kalender 2020-2021 
 
In de bijlagen vindt u ook de schoolkalender van schooljaar 2020-2021. In de Parro app komt 
volgend schooljaar de actuele kalender. Ook op de website van de school is de kalender van 
2020-2021 te vinden. In Parro en op de website zullen wij de kalender up to date houden, 
eventuele veranderingen worden daar opgenomen.  
 
Studiedagen 2020-2021 
 
Tijdens de volgende studiemomenten van het team zijn de leerlingen vrij; 
 
maandagmiddag 21 september 
woensdag 11 november 
woensdag 6 januari 
dinsdag 23 februari 
donderdag 1 april 
vrijdag 2 juli 
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