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O bs de Vi e r s pr o ng
Afscheid nemen.
Ouders, kinderen
en collega,s
Zoals jullie weten,
neem ik dit
schooljaar
vanwege
stemproblemen
afscheid van
school. Na 20 jaar
met heel veel
plezier te hebben
gewerkt op de
Viersprong, kijk ik terug op een mooie
periode waarbij ik heel veel kinderen
heb mogen helpen bij hun ontwikkeling.
Ik ben begonnen bij de kleuters en heb
de laatste 11 jaar gewerkt in groep 3.
Wat overblijft zijn de fijne
herinneringen zowel met de kinderen,
als met ouders en collega's. Dank je wel
voor de prettige samenwerking en het
vertrouwen dat jullie in mij hebben
gehad. Samen met meester Ben neem ik
op vrijdag 9 juli afscheid van de
kinderen. Voor de toekomst wens ik
iedereen veel succes, geluk en
gezondheid. Ik wens jullie allen een
mooie en zonnige vakantie.

Groeten Juf Geertje
Afscheid
Op het moment dat u
dit leest, zijn het
nog een paar dagen
naar het eind van dit
toch wel bijzondere
schooljaar. Eigenlijk
al het tweede
bijzondere
schooljaar. We gaan
afscheid nemen van
een groep 8 waarvan
de leerlingen na de zomervakantie
uitvliegen naar verschillende
scholen van voortgezet onderwijs.
Maar ook deze groep 8 van het
schooljaar 2020 -2021, heeft net
als de groep van vorig jaar een heel
andere afsluiting. Ook dit jaar is er
geen musical, geen schoolkamp.
Toch wel een heel andere afsluiting
van het schooljaar dan we in het
verleden waren gewend. Maar ook

dit jaar proberen met de
mogelijkheden die we hebben, ze
een zo fijn mogelijk afscheid aan
te bieden. Zodat ze, als ze ouder
zijn, terug kunnen kijken op een
bijzondere afsluiting van hun
basisschool periode.
Ook voor mij telt dat het een
afscheid wordt. Ook een
bijzonder afscheid. Na dit
schooljaar ga ik namelijk gebruik
maken van mijn pensioen regeling.
Ik had me dat best wel anders
voorgesteld, maar gelukkig door
goed meedenken van de directie
heb ik me in de afgelopen periode
kunnen in zetten bij allerlei
ondersteunde werkzaamheden
voor de collega’s. Helaas heb ik
daardoor geen les meer kunnen
geven aan de lln. van de groepen 7
en 8.
In februari 1992 ben ik hier aan
de Viersprong begonnen. Eerst
met het lesgeven aan groep 3. De
school was voor mij niet helemaal
onbekend, want vanuit een ver
verleden had ik hier toen al voor
het “hoofd der school” zoals dat
in die tijd genoemd werd, de
vrijdagmiddag waargenomen.
In de schooljaren na 1992 heb ik
hier met al mijn collega’s een heel
fijn periode gehad. Een aantal
dingen sprongen er voor mij wel
uit zoals de jaarlijkse Musicals
en het schoolkamp voor groep 8,
de viswedstrijden en de start van
de digitale leermiddelen in de
school. Denk daarbij aan het IPad project dat mede door de
financiële steun van de ouders
een succes is geworden. Nog
steeds worden in de onderbouw
deze iPads voor ons digitaal
onderwijs in gezet. Zo zijn er
nog veel meer dingen waaraan ik
veel plezier heb beleefd.
Vanaf volgende week zal het wel
even wennen zijn, aangezien mijn
leven aardig om de school
draaide, met heel veel plezier
trouwens. Ik kan terugkijken op
een geweldige “werkloopbaan”.
Praktisch iedere dag ben ik
opgewekt naar mijn werk gegaan.
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Graag wil ik de kinderen,
de ouders en de collega’s
bedanken voor het
vertrouwen dat ze in me
hebben gehad.
Ik heb veel lol in mijn
werk gehad en lol
hebben in je werk is erg
belangrijk, dat kan ik u
verzekeren! Zo kun je
het lang volhouden.
En de toekomst ach……
gelukkig heb ik veel
hobby’s, vervelen zal er
niet bij zijn. Nogmaals
hartelijk dank voor het
vertrouwen en de
prettige samenwerking.
Wie weet tot ziens.

Meester Ben van der
Weide.

Nieuws uit de groepen
KDV en BSO de Wiebelboot

Voorschool nieuws!
Wij als voorschool zijn super blij, onze voorschool
gaat mee fuseren naar de nieuwe school!
Wat betekent dat voor de kinderen, ze houden het
vaste vertrouwde gezicht op de groep dat jullie van
onze voorschool gewend zijn.
Het duurt nog even voordat we gaan verhuizen, maar we kijken er
naar uit om er samen met de kinderen iets mooi van te maken.

Nog even en het is vakantie, we hebben vorig week het thema; ik
en mijn familie afgesloten.
De laatste 2 weken zal er geen nieuw thema zijn.
Wel doen we zomerse activiteiten zoals het spelen met water,
knutselen van een ijsje en als het warm genoeg is eten we buiten
ons fruit.
Volgende week de laatste donderdag van het schooljaar hebben we
feest bij de voorschool, de kinderen mogen verkleed komen, we
doen dan feestelijke activiteiten en eten wat lekkers.
Voorschool de Viersprong wenst iedereen een fijne zomervakantie
toe.
GROEP 1
Ondertussen zijn we alweer aan het toewerken naar de schoolvakantie. We hebben de laatste letter voor dit schooljaar
gehad.
De j van juf is uiteraard een hele belangrijke letter .De meeste kinderen kennen
hem ook al goed en komen regelmatig met
de letter j van de plakmuur.“ Juf, dit is
jouw letter hé, onze nieuwe letter.” Zo
leuk en lief! Vanaf nu oefenen en herhalen
we alle letters (die we dit schooljaar hebben aangeboden) en de bijbehorende gebaren.
Extra aandacht heb ik voor het vasthouden van het potlood. Dat lukt nog niet alle kinderen goed. Ook goed om thuis
op te letten en een beetje aandacht te geven. Het knippen en het vasthouden
van een schaar is dat ook. Leren door te doen is echt bij deze twee zaken heel
belangrijk. Van proberen kun je leren, is ons motto.
We werken over de zomer. Een ijsje is al geknutseld en ze hangen allemaal aan
onze muur. Daar krijg je trek van, daarom is voor onze volgende beloning voor
een ijsje eten met juf gekozen. Dat gaan we vast nog redden voor de zomervakantie. In de laatste week krijgen de meeste kinderen een rapport mee. Sommige kinderen een half rapport (omdat ze nog niet zo lang op school zitten).
Andere kinderen een heel rapport. Voor de allerjongsten is er in plaats van een
rapport, een dikke duimen kaart. Dan rest mij nog te zeggen dat het voor mij
een hele fijne tijd is geweest in groep 1 en wens iedereen een fijne en welverdiende zomervakantie! Geniet ervan samen.
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Verjaardagen
2 juli 2021 1/2B Sven Kemna
3 juli 2021 8 Marit Conen
4 juli 2021 5B Fleur Schonewille
6 juli 2021 1/2A Else Kloppenburg
10 juli 2021 6 Nick Vos
10 juli 2021 7 Oceane Groote
12 juli 2021 6 Kim Waninge
14 juli 2021 8 Loreen Hidding
17 juli 2021 6 Lieke Ebelties
18 juli 2021 3 Anouk Duinkerken
18 juli 2021 6 David Hadderingh
21 juli 2021 7 Ailyn van der Pennen
23 juli 2021 7 Ronja Arends
24 juli 2021 1/2B Finn Jaspers
27 juli 2021 5B Rosan Posthuma
28 juli 2021 1/2A Estelle Ilijic
31 juli 2021 4 Bram Duinkerken
Al vast gefeliciteerd . Maak er
een mooie dag
van.

Groep 1/2 A
Alweer bijna zomervakantie, de tijd
vliegt om. We hebben de circusspelen gehad, die gelukkig toch nog
door konden gaan. Dit was een erg
gezellige ochtend.
Ook is groep 2 op de laatste maandagmiddagen aan het proefdraaien
in groep 3 en heeft al wat groep
drie opdrachten geprobeerd. Dat
ging al heel goed.
We gaan in de laatste week helaas
afscheid nemen van Juf Julia, die
dit jaar en afgelopen schooljaar
stage heeft gelopen in onze groep.
Met elkaar hebben we afscheidscadeautjes voor haar gemaakt, als
herinnering aan de tijd bij ons op
de Viersprong.
Voor iedereen een hele fijne zomervakantie.
Juf Marianca en juf Tilly

Groep 1/2 B
Het schooljaar is al weer bijna
voorbij.
Ons alternatieve schoolreis is gelukkig toch nog doorgegaan, en zoals u op SchouderCom heeft kunnen
zien was het een erg gezellige ochtend.
Ondertussen is groep 2 aan het
kijken in groep 3. Ze zijn erg enNieuwsbrief
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thousiast en hebben er zin in!
Ook in groep 1 zijn we druk aan het
oefenen om straks door te gaan naar
groep 2.
Wat gaat de tijd snel. Het was een
bijzonder jaar.
We wensen iedereen een heel fijne
vakantie!

Groep 3
Nog even en dan begint de zomervakantie. Wat hebben de kinderen dit
jaar veel geleerd! We hebben ook
veel gelezen. De afgelopen weken
mochten kinderen ook vertellen over
hun leesboek. Dit ging al heel goed!

doen, We zijn nu alles aan het
afronden en we gaan maandag beginnen met de klas opruimen en
schoonmaken. Volgende week
woensdag nog gezellig naar het
Sportlandgoed en vrijdag afscheid
van meester Ben en juf Geertje. En
dan is het echt vakantie!! Wij willen
alle kinderen (en ouders) bedanken
voor het geweldig leuke jaar! De
juffen van 6A boffen maar met
jullie!! Allemaal een hele fijne vakantie toegewenst van juf Yvonne,
juf Monique en juf Marianca.

Groep 5B

En we zijn alweer aan het einde van
het schooljaar! Na eerst
een paar weekjes naar
school te zijn geweest, kwamen we in lockdown. Gelukkig mochten we na een aantal weken weer naar school.
De leerlingen kregen in deze
tijd vooral les van juf Denise. Juf Denise is trouwens
officieel geslaagd!

Het zitten op de voorleesstoel
maakte het extra leuk. Wij hopen
dat de kinderen in de vakantie ook
goed blijven oefenen met het lezen.
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor het leuke en gezellige
schooljaar. Alvast een hele fijne
vakantie. Geniet er samen van!

De laatste twee weken
staan vooral in het teken
van leuke dingen. Voorbereidingen voor de bruiloft van juf
Henrianne, bijna naar het sportlandgoed in Zwartemeer voor een
gezellige dag en het afscheid van
meester Ben en juf Geertje. Lieve
kinderen, ouders en andere betrokkenen; bedankt voor dit schooljaar!
Fijne vakantie! Juf Henrianne en
juf Kirsten

Groep 4

Groep 6

We zijn bezig met de laatste
schooldagen van dit jaar. We hebben
de laatste blokken afgerond van
rekenen, taal en spelling voor dit
schooljaar. Wat hebben de kinderen
veel geleerd, zoals bijvoorbeeld de
tafels en het schrijven van hoofdletters. We oefenen en herhalen nu
de geleerde leerstof en kijken alvast vooruit naar de leerstof van
groep 5. We hebben als beloning 10
tellen in de Rimboe gedaan. We sparen nu voor blikspuit. In de laatste
week krijgen de kinderen een rapport mee. Ik wens iedereen een fijne en welverdiende zomervakantie!

Groep 5A
De laatste loodjes van dit schooljaar
alweer! En wat een schooljaar was
het! Ondanks de corona hebben de
kinderen van groep 5A zich er supergoed doorgeslagen! Ook een aantal maanden (leuke) lessen van juf
Manon gehad en de laatste weken
moeten ze het nog even met ons
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De laatste weken hebben we lessen
over Van Gogh gehad. Momenteel
werken we nog aan ons zelfportret.
De resultaten zijn erg leuk. Ook
zijn we nog bezig met laatste boekje van Denken en Voelen. Hierbij
ligt vooral de nadruk op hoe ik me
gedragen kan en wat voor consequenties het heeft als ik me niet
aan de afspraak houd.
Vorige week hebben we leuke activiteiten gedaan bij het Sportlandgoed. De kinderen gingen o.a. touwtrekken, springen met een skippybal
en een voetbalspel spelen. Ook hebben we Glow in the Dark midgetgolf
gespeeld. De kinderen vonden het
erg leuk om te doen. Het was dan
ook een hele gezellig en sportieve
ochtend.

Groep 7

Het eind van dit schooljaar is in
zicht. Het was weer een bewogen
jaar. Door de coronamaatregelen
was het weer een ander jaar. We
hopen dat het komend schooljaar
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een iets minder onrustig jaar zal worden.. Namens meester Ben, juf Yvonne,
juf Monique en mij ( juf Betsy) hartstikke bedankt voor het prachtige cadeau van de groep. Allemaal bedankt
voor een heel fijn schooljaar. Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie!

Groep 8

Donderdag 17 juni hadden wij het
praktisch fietsexamen. Iedereen is
hiervoor geslaagd. Daarnaast zijn de
opnames van de film afgerond en de
kinderen uit groep 8 hebben een gebakje als traktatie gekregen, omdat
wij trots zijn op de behaalde resultaten op de eindtoets.

Afsluiting Schooljaar 2021-2022

Nog even en dan is het schooljaar afgelopen. Een bijzonder jaar is het geweest!
We sluiten volgende week met enkele
leuke activiteiten voor de kinderen af.
Op donderdagochtend is er een springkussen voor de groepen 1 t/m 3; op
vrijdagochtend voor de overige groepen.
Er mag op de laatste schooldag een
attentie via uw kinderen worden meegegeven aan de leerkracht(en)!
Ook nemen we vrijdag 9 juli afscheid
van juf Geertje en meester Ben.
Juf Joke Leertouwer

08-07

Afscheid activiteit groep 8.

09-07

Laatste schooldag start
zomer vakantie 12.00 uur.

23-08

Start van het nieuwe
schooljaar

Iedereen een heel fijne vakantie gewenst.
Tot 23 augustus
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