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Samenwerken voor de toekomst Mildenburg en Driehoek.
Afgelopen week hebben de werkgroepen Verkeer en omgeving en Huisvesting
hun eerste bijeenkomst/vergadering gehad. De doelstellingen van de
werkgroepen zijn besproken en de eerste vier vergaderdata in september en
oktober zijn vastgezet.
Dinsdag 4 juli zullen de werkgroepen Identiteit en Personeel en financiën
vergaderen. De eerste week na de zomervakantie zal de werkgroep Onderwijs en
organisatie voor de eerste keer bij elkaar komen.
Alle werkgroepen gaan enthousiast aan de slag om de “nieuwe school” inhoud te
geven en goed neer te kunnen zetten. De eerste stappen zijn gezet!

Het ‘bosplein’ officieel geopend.
Woensdag 28 juni was de officiële opening van het
bosplein. In het bijzijn en met hulp van de kinderen
hebben de voorzitter van ons bestuur PRIMOvpr Ingrid
van Doesburg, wethouder Pamela Blok en regiohoofd
van het Zuid Hollands Landschap Niek Koppelaar een
(kleuter)berk geplant aan de rand van het bos. Dat het
maar een grote volwassen berk mag worden!
Volgend schooljaar zal er vaker een boswachter op school te zien zijn, hij gaat ons helpen het stuk bos goed
te onderhouden. Natuurlijk zullen onze leerlingen daar ook een taak in krijgen.

Afscheid van juf Ragna.
Dat is even schrikken! Geheel onverwacht heeft juf Ragna Marckmann
aangegeven volgend schooljaar niet meer als juf terug te komen. Per 1 september
gaat ze namelijk heel ander werk doen; ze wordt dierenartsassistente in
Sommelsdijk en Ouddorp. Na meer dan 15 jaar als leerkracht te hebben gewerkt
op de Mildenburg is dat wel even wennen! Juf Ragna heeft altijd al een passie
gehad voor dierenverzorging en dit kwam op haar pad. Natuurlijk wensen we juf
Ragna heel veel plezier en succes in haar nieuwe baan.
Gelukkig hebben we op deze korte termijn een vervangster kunnen vinden. Vanaf
begin volgend schooljaar komt juf Nienke van den Pol op maandag en dinsdag
ons team versterken. Zij zal samen met juf Suzanne onze groep 6/7 les gaan
geven. We heten juf Nienke van harte welkom op onze school. Deze week zal zij
al kennis komen maken met de kinderen van haar toekomstige groep.

In het zonnetje.
We willen onze
ouderraad bedanken
voor alles wat ze dit
schooljaar weer
georganiseerd
hebben. Petje af!

Donderdag 6 juli tijdens de afsluiting van
het eindfeest nemen we afscheid van
meester Hein en juf Ragna. Komt u hen
ook nog gedag zeggen? U bent van harte
welkom op het plein vanaf 13.00 uur.

Eindfeest donderdag 6 juli 2017.
Het eindfeest staat in het teken van het thema Survival. Onze enthousiaste ouderraad
zorgt er weer voor dat alles op rolletjes verloopt.
Om 8.30 uur (gewone tijd dus) worden de kinderen in de klas verwacht. Het feest zal
duren tot 13.30 uur. Vanaf 13.00 uur bent u als ouder van harte welkom om op het
plein de afsluiting mee te maken. Na de afsluiting halen de kinderen in hun eigen klas
hun spullen op en daarna is het zomervakantie!
Natuurlijk mogen die kinderen die dag verkleed naar school komen. Handig is om je te
verkleden in survivaltenue; dat betekent : Trek (oude) kleding aan die vies mag
worden, het liefst ook dichte schoenen en neem een oude handdoek mee. Je weet
maar nooit.
Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen, voor de lunch (en
tussendoortjes) wordt gezorgd. Denkt u er aan uw zoon of dochter in te smeren met
zonnebrandmelk? Ter bescherming tegen de, vast en zeker, stralende zon die dag!

Bericht van Vincent van Oudheusden (onze gymleerkracht).
Beste stuntsteppers en boarders,
Tijdens de wielerronde van Oostvoorne op 3 augustus is er in samenwerking met Ride & Style uit
Hellevoetsluis weer een stuntstep/board demo.
Neem je step of board mee en laat het publiek genieten van jouw trucs.
De demo start om ongeveer 12.30 uur op het Kerkplein van Oostvoorne. Er is geen exacte eindtijd.
Let wel op: Je moet schoenen aan hebben en deelname is op eigen risico!!
Veel plezier,
Meester Vincent.
Grace stopt! Biebouder(s) gezocht!
Grace van den Berg (moeder van Laura uit groep 8) gaat stoppen als biebouder.
We bedanken haar hartelijk voor haar inzet al die jaren. Niet alleen als
biebouder, Grace hielp ons bij ‘van alles en nog wat’ en daar zijn we haar zeer
dankbaar voor. We zullen haar missen.
De groep biebouders is nu wel dringend op zoek naar iemand die het leuk
vindt om op vrijdagmiddag te helpen met de inname en uitleen van boeken van
de schoolbibliotheek. Lijkt het u leuk om dit te doen?
Meldt u dan aan bij juf Esther of juf Suzanne (onze leesspecialist.

Vakanties en studiedagen schooljaar 2017-2018.
Zomervakantie
Studiedag team
Herfstvakantie

Studiedag team
Sinterklaas
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Pasen
Meivakantie
Pinksteren
Zomervakantie

: donderdag 6 juli t/m zondag 20 augustus 2017.
Maandag 21 augustus eerste schooldag
: dinsdag 5 september. Leerlingen zijn dan vrij.
: donderdag 12 t/m zondag 22 oktober.
Donderdag en vrijdag 12 en 13 oktober zijn studiedagen voor
het team; de leerlingen zijn dan al vrij.
: dinsdag 14 november. Leerlingen zijn vrij.
: dinsdagmiddag 5 december.
: donderdagmiddag 21 december t/m zondag 7 januari 2018
: zaterdag 24 feb t/m maandag 5 maart
(5 maart is studiedag voor het team)
: vrijdag 30 maart t/m maandag 2 april
: donderdag 26 april vanaf 12.00 uur (Koningsspelen) t/m
zondag 13 mei
: maandag 21 mei
: vanaf woensdag 11 juli t/m zondag 26 aug. 2018

Het schooljaar is omgevlogen! Nog een paar dagen en iedereen kan genieten van een
welverdiende zomervakantie. Ik wil iedereen bedanken voor de fijne samenwerking
dit schooljaar en ik hoop iedereen weer uitgerust en vol energie weer te zien in
augustus.
Met hartelijke groet, Esther de Fuijk

