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De laatste periode tot aan de zomervakantie is aangebroken. Wat vliegt de tijd. We hebben 

nog 8 weken vol met leuke en leerzame activiteiten.  

 

Juf Petra Jeronimus 

Vorig jaar in de meivakantie kreeg juf Petra Jeronimus van groep 3 de diagnose borstkanker. 

Na een intensief jaar van chemotherapie, een operatie en bestralen gaat het gelukkig goed 

met haar. Zo goed dat ze heel voorzichtig elke week een uurtje bij ons op school mag zijn en 

dan met sommige kinderen leest. We zijn heel trots op haar vechtlust en zijn blij dat we haar 

op school weer langzaam zien opbouwen. Ze wil alle ouders bedanken voor het meeleven 

met haar en haar gezin. We willen u vragen, wanneer u haar ziet, niet meteen op haar af te 

stormen, want ook contact met ouders willen we langzaam opbouwen.  

 

Vragenlijst 

In februari hebben we u een vragenlijst toegestuurd over onze school. Deze is heel vaak 

ingevuld, waarvoor dank.  

 

Gemiddeld geven de ouders onze school 8,3 punten voor de sfeer en 8,1 voor het leren.   

Daar zijn we natuurlijk heel blij mee.   

Ouders noemen o.a. de fijne sfeer, betrokken leerkrachten, goede communicatie, afwisseling 

in lesaanbod en bovenal oog voor elk kind als positief. Er zijn verschillende tips gegeven. 

Bijvoorbeeld communicatie via app vinden we een goede tip en gaan dit verder 

uitzoeken. Andere tips gaan we bekijken hoe we die kunnen aanpakken.  

 

Gemiddeld geven de kinderen onze school een  8.   

Ook de kinderen hebben een vragenlijst ingevuld. De kinderen zijn over het algemeen 

tevreden over onze school en beoordelen onze school met een 8. Ze benoemen vooral de 

sfeer en de lesstof als goed. Ze beoordelen de leerkrachten positief en vinden dat ze goed 

kunnen uitleggen. Ook voelen ze zich veilig op school.  

Ook hebben de kinderen een tip: Ze willen graag een groter en groener plein. We zijn druk 

bezig dit proberen te realiseren.  

 

 

Juf Marije 

Op 21 juni gaat juf Marije trouwen met haar grote liefde Rick. Nu heeft ze aan juf Marina 

gevraagd, of zij ze die dag op ons eigen schoolplein wil trouwen. De hele school zal hierbij 

aanwezig zijn met een speciale rol voor haar eigen groep 7. Dat vinden we natuurlijk 

geweldig. Ze zullen om 11.15 uur arriveren en om 12.00 uur weer vertrekken. U bent welkom 

om bij deze plechtigheid aanwezig te zijn.  

 



Avond4daagse 

De Avondvierdaagse Zoutelande 

start maandag 20 mei tot en met 

vrijdag 24 mei 2019 om 19.00 uur 

bij school. Er is op maandag nog 

mogelijkheid om vanaf 18.15 uur 

in te schrijven ter plaatse. 

Voorinschrijven kan vanaf nu op 

www.avond4daagse.nl.  

We starten iedere avond om 

19.00 uur bij school en finishen 

daar ook. Behalve op vrijdag, 

dan finishen we in de 

Langstraat.  Voor wie 4 of 5 

avonden meeloopt is er een 

Avondvierdaagse medaille. 

 

 

 

 

 

 

 

Wist u dat….. 

 Emma Pattenier uit groep 7 de voorleeskampioen van Zeeland is? Zij zal onze 

provincie op 22 mei vertegenwoordigen in Amstelveen. Groep 7 en 8 gaan mee om 

haar aan te moedigen. 

 de natuurouders rupsen en vlinders hebben geregeld. Vanaf 21 mei kunnen we het 

hele proces, van rups tot vlinder gaan volgen in de hal.  

 11 juni studiedag is? Die dag zijn de kinderen vrij. 

 de kinderen van groep 7 en 8 op donderdag 20 juni vrij zijn? 

 de musical van groep 8 op woensdag 26 juni is? 

 de laatste schooldag op 4 juli is en dat het een heel leuke stranddag gaat worden? 

Om 13.00 uur zal de vakantie beginnen. Hierover komt nog meer informatie.  

 

 

 

Met vriendelijke groet namens het hele schoolteam, 

 

Marina van de Giessen 

 

 

 

Vriend van de school is deze maand: 

 

  
Langendam 33 

4374 AA Zoutelande 

 

http://www.avond4daagse.nl/

