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Agenda:
•

21 maart Hemelvaart (21 en 22 mei kinderen vrij)

Bijna weer naar school!
Beste ouders,

Als team zijn we erg blij dat we de kinderen na de vakantie kunnen verwelkomen. Wat hebben we
iedereen gemist!!

Afscheid juf Fenneke
Op 1 april hebben we helaas afscheid moeten
nemen van onze lieve collega en juf Fenneke.
We hebben al die jaren heel fijn en gezellig
samengewerkt. Dit ging natuurlijk altijd
gepaard met een dosis humor en niet te
vergeten een verse cappuccino!
We wensen haar nogmaals alle goeds voor de
toekomst en vooral veel gezondheid!
Hieronder volgt een persoonlijk stukje
namens Fenneke.
Beste ouders en kinderen van de Prinses Beatrixschool,
Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor de afgelopen jaren dat ik bij jullie op school mocht werken.
Met heel veel plezier heb ik de groepen 5/6 les gegeven en dit jaar groep 7/8.
Ik heb enorm genoten van jullie humor en gesprekken, het waren tijden met een lach en een traan
maar ik heb heel veel van jullie geleerd. Door de jaren heen heb ik mezelf door jullie ook beter leren
kennen, hoe ik ben als juf en hoe ik er voor jullie wilde zijn elke keer opnieuw en jullie verder wilde
helpen in jullie ontwikkeling.

Ouders ook heel erg bedankt voor het vertrouwen wat jullie in mij hadden doordat ik jullie kinderen
mocht lesgeven en ze een stukje verder heb mogen helpen in hun ontwikkeling. Ik vond het erg
waardevol en leerzaam. Maar ik heb ook veel geleerd van alle gesprekken met jullie, hoe jullie naar
dingen keken en met jullie kinderen bezig waren/zijn.
Als het allemaal weer mag, kom ik graag nog een keer bij jullie langs om afscheid te nemen!
Voor nu; heel veel succes de komende tijd en geniet van jullie kinderen!
Dank jullie wel,
Juf Fenneke 😊

Zwangerschapsverlof juf Linda
Juf Linda mag gaan genieten van haar zwangerschapsverlof. Ze heeft via Meet
afscheid genomen van de kinderen en voor de kinderen van groep 8 een speech
verzorgd.
Linda, geniet van je vrije dagen en blijf gezond!!

Welkom meester Wilko!
Na de vakantie start meester Wilko in groep 7/8.
We wensen groep 7/8 en meester Wilko veel plezier!
We wensen u allemaal (ondanks alle maatregelen) een fijne vakantie!
Lieve groeten namens het hele team!

