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En dan begint eindelijk de zomervakantie. Veel kinderen zagen er
al naar uit. Mogelijk dat u ook al de nodige voorbereidingen heeft
getroffen. Misschien maak je lijstjes, zodat je niets vergeet. Of
misschien bent u iemand de ter plekke kijkt of u alles bij u heeft?
Voor beide manieren is iets te zeggen: de één geniet van de
voorpret van de voorbereidingen, terwijl het voor de ander
heerlijk kan zijn om in de vakantie even niets te hoeven. Even
afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken.

Agenda
02-09
Eerste schooldag
04-09
Luizencontrole
11-09
Gebedsgroep, 08.30 uur
12-09
Informatieavond groep 1-8
20-09
Startactiviteit
voor alle data geldt: Deo Volente

Hoe u de voorbereidingen ook treft en waar de reis ook heen zal
gaan...Ga met God! We wensen iedereen een fijne vakantie en
we hopen elkaar over 6 weken weer te begroeten.

Afscheid groep 8
Het begin van de zomervakantie betekent
ook dat we afscheid moesten nemen van
groep 8. Afgelopen dinsdag zijn ze, onder
toeziend oog van alle groepen, de school
uitgesprongen. Na de zomervakantie
zullen de kinderen uit deze groep starten
op een nieuwe school. We hebben
genoten van jullie musical, wat een
topprestatie! Geniet van de
zomervakantie en we wensen jullie heel
veel succes, plezier en zegen toe op de
middelbare school!

Goed nieuws van de verkeersouder!
Er zijn op dit moment genoeg ouders om voorlopig door te
kunnen gaan met brigadieren! Dankzij een paar nieuwe
aanmeldingen en natuurlijk een enthousiast gedeelte van groep
6 en 7 kunnen we ook komend schooljaar er voor zorgen dat er
iedere ochtend brigadiers staan bij de oversteekplaats voor de
school. Heel fijn!
Voor de afzwaaiende brigadiers, zowel volwassen als leerlingen:
Hartelijk bedankt voor jullie inzet en een fijne en veilige vakantie
toegewenst! Dirk Balfoort
Schoolreis
Wat is er genoten tijdens de schoolreisjes! U heeft van
uw kind(eren) waarschijnlijk al enthousiaste verhalen
gehoord en via Parro foto’s gezien. We zijn blij en
dankbaar dat alles goed is verlopen.
Gelderse Kampioenschappen gr 6 en 8
Groep 6 en 8 hebben flink hun best gedaan tijdens de Gelderse
Kampioenschappen! We zijn trots op de behaalde resultaten:
Groep 6 is tweede geworden en groep 8 1e! Gefeliciteerd!
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Stuurteam renovatie en verbouwing
Zoals u weet heeft de gemeente onze school op de nominatie
staan om in het schooljaar 2020 - 2021 te gaan verbouwen /
renoveren. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om er
volgend schooljaar mee te starten. We hebben als team nagedacht
over ons onderwijsconcept en op welke wijze we dat graag in het
gebouw zouden willen terugzien.
We hebben een mooi historisch schoolgebouw. Aan de buitenzijde
zal er dan ook weinig aan het gebouw veranderen. Aan de
binnenzijde zullen de nodige aanpassingen worden gedaan om zo
tegemoet te komen aan ons onderwijs.
Er zullen niet alleen veranderingen aan het gebouw worden
gedaan. Daarnaast wordt er nagedacht om opvang te bieden aan
kinderen van 0 t/m 13 jaar. De kans is zeer groot dat we hier al
eerder mee willen starten dan het moment dat de school
verbouwd is. We houden we u op de hoogte van deze
ontwikkelingen.

Bedankochtend
Dit jaar mochten we een ieder die
geholpen heeft in het zonnetje zetten.
We hadden deze keer de
bedankochtend in De Haen. We willen
nogmaals onderstrepen dat we erg blij
zijn met jullie inzet en betrokkenheid in
een tijd dat er al door velen een beroep
op jullie wordt gedaan. Met trots kijken
we hier op terug.

Even voorstellen: Juf Carla van der Steen
Via deze nieuwsbrief wil ik me even aan u voorstellen. Ik ben Carla van der Steen, geboren in
Bennekom in 1965. Ruim 33 jaar heb ik met
plezier lesgegeven in Sint-Annaland, op het
eiland Tholen. Na zoveel jaren verruil ik het
Zeeuwse land voor de Gelderse Vallei, om
dichter bij mijn familie te wonen. Mijn grootste hobby’s zijn
fotograferen, filmen en tekenen. Rekenen en Engels zijn mijn
favoriete vakken. Na de zomervakantie kom ik in Hoevelaken
werken op deze leuke school. Met meester Bram start ik het jaar in
groep 8 op. Recent heb ik met de meeste kinderen van de groep al
kennis gemaakt. Een leuk energiek stel! Ik heb zin om er samen
met hen een leerzaam en gezellig schooljaar van te maken!

Bedankt!
Via deze weg wil ik alle kinderen, ouders
en betrokkenen van en bij de SvdO
hartelijk bedanken voor de afgelopen
jaren. De SvdO heeft voor mij vanaf dag
één als een warm bad gevoeld, waar ik
me mocht ontwikkelen als leerkracht en
als mens. Dank daarvoor! Het ga jullie
allen goed, onder Zijn zegen.
Roelof van der Rhee

Schoonmaakavond
Wat fijn dat de school afgelopen
dinsdagavond weer grondig is
schoongemaakt en opgeruimd!
Iedereen die hieraan bijgedragen heeft
bijgedragen: heel erg bedankt!!

Bereikbaarheid in de vakantie
We hopen dat het niet nodig is, maar
mocht u iemand willen bereiken dan
kan dat door te mailen naar
directie@svdohoevelaken.nl.
We wensen iedereen een fijne
zomervakantie!
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