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Afscheid en welkom collega’s
Helaas moeten wij dit schooljaar afscheid nemen van onze twee gewaardeerde collega’s: juf Andrea
en juf Sabine.
Juf Andrea is bij ons in januari 2019 gestart als leerkracht en volgde het traject ‘gulden middenweg’
op de Marnix Academie. Zij was te vinden in de bovenbouw: vorig schooljaar groep 8 en dit
schooljaar groep 7/8. Haar betrokkenheid en enthousiasme zullen we gaan missen. Gelukkig blijft zij
binnen onze scholengroep werkzaam. Zij zal op de Julianaschool Kwartellaan gaan werken.
Juf Sabine begon na de voorjaarsvakantie bij ons als juf bij de instroomgroep. Zij studeerde ook aan
de Marnix Academie als zij-instromer. In de relatief korte periode wist zij op een fijne en betrokken
manier een goede leerkracht te zijn bij onze jongste kleuters. Ook juf Sabine blijft gelukkig bij
Proceon werken. Op De Zonnewijzer in Bussum heeft zij een baan gekregen.
Ook via deze weg bedanken wij juf Andrea en juf Sabine voor hun inzet en collegialiteit. Heel veel
succes met jullie nieuwe baan als startende leerkracht!
Na de zomervakantie mogen we ook een nieuwe leerkracht gymnastiek verwelkomen. Marijke Hagen
heeft al veel ervaring als gymdocent op andere Proceonscholen en zal de gymlessen op onze school
tot de herfstvakantie samen met Jordi verzorgen. Het is de bedoeling dat zij na deze periode onze
vaste gymleerkracht wordt. Marijke alvast van harte welkom en fijn dat we niet direct afscheid van
Jordi hoeven te nemen.
Afscheid leerlingen
Groep 8 zal na de zomervakantie uitvliegen naar het voortgezet onderwijs, een heel spannende tijd
breekt aan! Aan het begin van dit schooljaar zijn we al op kamp geweest en hebben daar gelukkig
heerlijk kunnen genieten van de leuke activiteiten en het samenzijn. Helaas zal dit jaar de musical en
de afscheidsavond anders lopen dan gepland. Wel hebben de leerlingen en juf Ellen en juf Andrea op
een creatieve manier vorm gegeven aan een ‘digitale en papieren’ versie van de musical! Ook zullen
de 8e groepers in hun laatste basisschoolweek de liedjes van de musical ten gehore brengen aan de
andere leerlingen van de school.
Wij wensen alle kanjers van groep 8 een heel fijne en succesvolle tijd op de middelbare school!

Niet alleen 8e groepers gaan onze school verlaten, ook van de hieronder genoemde leerlingen
moeten wij afscheid nemen:
Groep 1: Skye
Groep 4: Kaj en Dexter
Groep 5: Lindsey en Willow
Groep 6: Marie Claire
Ook jullie wensen wij veel plezier en succes op jullie nieuwe school.

Vakantie
Op donderdag 2 juli sluiten wij, na ons aangepaste Zomerfeest, om 12.00 uur de deuren.
De zomervakantie duurt t/m 14 augustus.
Het was een schooljaar om nooit te vergeten: de maatregelen rondom Corona hebben hevige impact
gehad op ons allemaal, maar wij spreken namens ons hele team om jullie: kinderen en ouders, te
bedanken voor jullie flexibiliteit, creativiteit, begrip en medeleven. Samen hebben wij er het beste
van gemaakt en gelukkig hebben wij het schooljaar weer met alle leerlingen gezamenlijk kunnen
afsluiten.
Uit de vragenlijst, die door 41 ouders is ingevuld, blijkt ook dat het overgrote deel van de invullers
tevreden is over de manier waarop de school het onderwijs vorm heeft gegeven en de maatregelen
heeft toegepast. In de bijlage treft u een samenvatting van de antwoorden aan. De antwoorden op
de open vragen staan niet in deze samenvatting. Wel hebben sommige ouders daar waardevolle
suggesties ter verbetering gedaan, mochten onverhoopt de maatregelen weer aangescherpt moeten
worden, maar daar gaan we zeker niet van uit.
Zoals het er nu naar uit ziet blijven de huidige (hygiëne) maatregelen ook na de zomervakantie nog
van kracht.
Op maandag 17 augustus verwelkomen wij graag weer iedereen en hopelijk ook de ouders om het
nieuwe schooljaar te starten.
Fijne vakantie!
Fred en Birgit

