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VOORWOORD 

Wat is deze maand snel voorbij gegaan. Allereerst 

natuurlijk de meivakantie en vervolgens nog een korte 

week. Na Pinksteren hebben wij op dinsdag 25 mei een 

studiedag gehad. Het was een zeer inspirerende 

studiedag, waarin we de ochtend hebben gewerkt aan 

het thema identiteit en levensbeschouwing. Onder leiding 

van Erik Renkema heeft hij ons, vanuit de kerndoelen, 

laten nadenken over hoe wij kunnen werken aan 

levensbeschouwelijke burgerschapsvorming vanuit onze 

christelijke identiteit.  

Donderdag 27 mei werden we verblijdt met een bezoek 

van onze burgemeester Spies in groep 7. Zij was op onze 

school om de aftrap te geven voor de verkiezing van de 

kinderburgemeester van Alphen. 

En juf Marijke is bevallen 

van een prachtzoon 

Alexander! Beiden maken 

het goed!  

Mochten jullie haar willen 

feliciteren middels een 

kaartje, dan is het leuk om 

de kaartjes te verzamelen 

op school. De kaartjes 

kunnen wij dan aan Marijke 

sturen. 

 

Geplande 

evenementen 

4-6-2021 

Praktisch verkeersexamen 

(groep 7/8)   

7-7-2021 

Studiedag (kinderen vrij) 

13-7-2021 

Musical en afscheidsavond 

groep 8 

14-7-2021 

Uitzwaaien (groep 8)  

16-7-2021 

Laatste schooldag  
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Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan de bezetting van de groepen 

volgend schooljaar. Uiterlijk volgende week zult u worden geïnformeerd over de 

invulling van de groepen. 

Op coronagebied verwacht ik de komende week ook aanpassingen in het 

protocol. Wij hopen dan natuurlijk dat de cohortering opgeschort kan gaan 

worden en dat de groepen elkaar weer mogen ontmoeten. Dan kunnen we ook 

weer de normale begin- en eindtijden hanteren. Ook zijn we stiekem al aan het 

kijken of we aan het eind van het jaar een eindfeest kunnen geven. Over het wel 

of niet doorgaan van het schoolreisje willen we snel een besluit nemen. Zodra er 

duidelijkheid is, zal ik u hierover informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

Leonoor Sleijser 

   

OPROEP   

Heeft iemand een aanhanger en zou tijd 

hebben om groep 8 naar en van het kamp te 

brengen?  

Op 21 september zoeken wij iemand die de 

fietsen van de leerlingen van groep 8 naar 

Den Helder kan brengen en alles op 24 

september weer op te halen. Mocht u tijd en 

zin hebben, dan wil ik u vragen dit te melden 

aan juf Thamar. Het zou ons heel erg helpen 

als wij iemand hiervoor kunnen vinden! 

OPROEP 2 

Wij zoeken een ouder die het leuk zou vinden mee te kijken met de musical 

van groep 8 om samen met Thamar de puntjes op de i kan zetten. Mocht u 

interesse hebben, wilt u dit aangeven bij juf Thamar. Wij nodigen vooral 

ouders uit van groep 1 t/m 7. Voor de groep 8 ouders moet het toch nog 

een beetje een verrassing blijven.  
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EVEN VOORSTELLEN  

Na de meivakantie hebben wij nog een nieuw gezicht gekregen. Juf Lindy is elke 

dag als extra ondersteuning bij de kleuters aanwezig. Inmiddels zijn de kleuters al 

helemaal aan haar gewend en is zij een vaste waarde in de groep.  

Hallo allemaal, ik ben Lindy van der Voorn en ben 23 jaar.  

Ik ben sinds de meivakantie onderwijsassistente in groep 1/2. 

Dit jaar ben ik afgestudeerd op de Hogeschool Leiden als 

Maatschappelijk Werker, maar mijn hart ligt toch meer in 

het onderwijs. Daarom ben ik op de Johannes Postschool 

komen werken.  

Ik kom uit Nieuwkoop en heb een zus en een broertje. 

Naast het werken met kinderen houd ik ook veel van 

dieren. Ik heb dan ook 3 honden, 1 konijn, 2 kippen en 11 

eenden thuis.  

 

 

 

 

 


