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Agenda
Donderdag
jaarfeest en afscheid groep 8
Vrijdag om 12 uur Vakantie!

19 augustus

Start nieuw schooljaar

Algemeen
Alweer de laatste @irpost van dit schooljaar.
Het is een cliché, maar wat gaat de tijd snel! Dat was goed te zien tijdens het wenuurtje
gisteren. Ineens zaten de kinderen een groep hoger, het was spannend en heel leuk.
Heeft u er thuis al naar gevraagd?
Wat gebeurt er toch veel in een schooljaar! Kleine en grote gebeurtenissen met elk hun
effect op het schoolse leven en op ieder persoonlijk.
Wat zijn we blij dat Jack weer helemaal terug is! Na de vakantie pakt hij al zijn taken
weer op, met hetzelfde enthousiasme dat we altijd al van hem kenden.
Gelukkig hebben we na het afscheid van Carla een fijne collega en goede intern
begeleider gevonden in Annelies.
Karlijn is zwanger! Dat is geweldig natuurlijk, al moeten we haar wel een poosje missen.
Heel verdrietig nieuws is dat de man van Ester (groep 7) ernstig ziek blijkt te zijn. Er
wordt zo snel mogelijk een intensief behandeltraject gestart. Wij wensen Ester en haar
gezin veel sterkte.
Er zijn natuurlijk weer broertjes en zusjes geboren dit jaar. Maar er zijn ook verdrietige
momenten geweest in verschillende gezinnen.
We hopen dat het volgende schooljaar meer leuke dan verdrietige momenten kent.
Morgen nemen we afscheid.
Afscheid van Aaron (groep 2) en Jill (groep 4). Zij gaan naar een andere school. Aaron
gaat naar de Fonkel in Ede en Jill naar De Keijenberg in Renkum..
Wij wensen hen allebei heel veel plezier op de nieuwe school.
In groep 5 verwelkomen we Loïs en in groep 7 Marit. Welkom meiden.
En natuurlijk nemen we afscheid van Greetje & Jaco! Na jaren met veel plezier op onze
school te hebben gewerkt, maken ze nu de overstap. Greetje blijft in het basisonderwijs,
Jaco gaat naar het VO.
Wilt u hen gedag zeggen?
Dat kan vanmiddag (donderdag) om 14.30 uur
Allemaal een goede vakantie en tot over 6 weken!
Arjanne van Leeuwen

Airborneschool Renkum

@irpost

juli 2019

Vacatures ingevuld
Gelukkig!
De laatste vacature is ook ingevuld. In groep 6 komt Riëlle Eshuis. Zij komt uit Arnhem.
De kinderen van groep 5 hebben vandaag tijdens het wenuurtje al kennis met haar
gemaakt. Dat beviel goed, aan beide kanten!

Groep 8
Wat een top week voor de helden
van groep 8!
Zij hebben een prachtige musical
laten zien en vanavond nemen we
officieel afscheid. Heel veel succes
allemaal in het voortgezet
onderwijs!
We gaan jullie missen!

Vreedzame school
Onze school gaat werken met het programma Vreedzame School
Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming
van actieve en ‘betrokken’ burgers.
U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden
op een maatschappij, die gecompliceerd is. Een maatschappij waarin niet alleen lezen en
rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden.
De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden.
De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de
gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen.
Met het programma van De Vreedzame School leren de
kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.
De kinderen leren op een democratische manier beslissingen
te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en
de gang van zaken in de groep.
Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen
naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat
waarin veel geleerd kan worden.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u
natuurlijk langskomen of kijken op
www.devreedzameschool.nl.
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Jarig in juli
Ma 2 juli
Vr 6 juli

Ilse Heijkamp (10 jaar) - groep 7
Wouter van Genderen (9 jaar) - groep 6

Zo 8 juli

Senna Pepplinkhuizen (6 jaar) - groep 2

Ma 9 juli

Niek Zijlmans (5 jaar) - groep 2
Roos Zijlmans (5 jaar) - groep 2
Ymke Hak 4 jaar, groep 1
Devano Onderstal 4 jaar- groep 1
Angelique van Leersum (9 jaar) groep 5

Di 10 juli
Za 14 juli

Ma 16 juli

Di 17 juli
Za 21 juli

Shania van den Brink (9 jaar) - groep 5
Sjors van der Garde (7 jaar) - groep 4
Aaron Röder (5 jaar) - groep 2
Sem van der Meijde (11 jaar) - groep 7
Ruben van Meerveld (8 jaar) - groep 5
Isabelle Waskowsky (10 jaar) - groep 7

Di 24 juli

Annelot Slicher (10 jaar) - groep 7

Ma 30 juli

Senna Hofma (7 jaar) - groep 43

Fijne vakantie!
We zien elkaar maandag 19 augustus weer
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