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Vooraf.
Dit is al weer de laatste TamTam van het schooljaar 2017-2018. Afgelopen periode hebben wij
meerdere keren tegen elkaar gezegd: ‘Wat gaat het snel.’ Het jaar lijkt om gevlogen.
Terugkijkend mogen we ook zeggen: ‘Er is heel veel gebeurd en er is hard gewerkt.’ Veel zaken
hebben wij samen met u mogen oppakken en daar zijn wij dankbaar voor. Dank voor alles wat u dit
jaar voor de kinderen van school hebt betekend.
Dankbaarheid zijn wij ook verschuldigd aan onze Hemelse Vader. Zonder Zijn nabijheid en steun
hadden wij ons prachtige werk niet kunnen doen.
Personeel.
Zoals u weet, gaat juf Ria gebruik maken van keuzepensioen. We zijn blij dat we een nieuwe
collega mogen begroeten in de persoon van juf Linda van Voskuilen. Zij werkt op dit moment in
Amersfoort en gaat de overstap naar het CPOV maken. Op maandag en dinsdag zal zij groep 4
voor haar rekening nemen. In een van de eerste TamTams van het nieuwe schooljaar zal zij zich
aan u voorstellen.
Volgende week woensdag is de laatste werkdag van juf Ria. Wanneer u haar de hand wilt drukken,
dan kan dat woensdag 11 juli om 12.00 uur.
Juf Dafne hoopt na de zomervakantie met zwangerschaps- en bevallingsverlof te gaan. Zij wordt
dan vervangen door juf Sophie Smit.
Wijzigen mailadres.
De TamTam, maar ook alle andere schriftelijke informatie, wordt verzonden vanuit ons
administratieprogramma ParnasSys, het is dus van belang dat daarin de juiste mailadressen zijn
opgenomen. Mochten er zich wijzigingen voordoen in uw persoonsgegevens (met name
mailadressen en telefoonnummers) wilt u dit dan doorgeven aan school? Dit kan via ons mailadres:
grondtoon.hloc@cpov.nl
Rooster verhalen:
Onderbouw:
Eigen keuze

De week van 9 juli
Bovenbouw:
Eigen keuze

Plein.
De eerste fase van de herinrichting van het plein is bijna afgerond. De valbescherming rond de
toestellen zal volgende week verder afgewerkt worden waardoor het plein er een stuk vrolijker
en frisser uit zal zien. De klimwand en duikelstangen zijn om praktische redenen verplaatst,
zodat deze minder overlast bezorgen. In een later stadium staat de sportcourt nog op het
programma. De korfbalpalen die er nu staan, worden dan weer verwijderd.

Floralia.
Donderdag 28 juni zijn de plantjes van Floralia gekeurd. De
eerste prijs was voor Matthias Sangers uit groep 3,
de tweede prijs voor Emilie Nijman uit groep 1A en de
derde prijs voor Fenne Schoeman uit groep 3.

Uitslag verkiezingen MR.
Gisteren tijdens de inloop zijn de verkiezingen voor de oudergeleding van de
medezeggenschapsraad gehouden. De heer Mathijs van den Bosch zal de ouders gaan
vertegenwoordigen in de MR. We wensen hem een goede tijd binnen de mr.
De samenstelling van de MR ziet er voor volgend schooljaar dan als volgt uit:
Juf Marianne van de Weerdhof
lid personeelsgeleding en voorzitter
Juf Janette de Pater
lid personeelsgeleding
Mevr. Wilma Drost
lid oudergeleding en secretariaat
De heer Mathijs van den Bosch
Lid oudergeleding en vertegenwoordiging GMR
(gemeenschappelijke medezeggenschapsraad CPOV)
Herhaalde oproep TSO medewerk(st)er.
Gedurende het schooljaar zetten een aantal (oud) ouders zich in om het overblijven voor de
kinderen mogelijk te maken. Voor komend schooljaar zoeken zij iemand die het team wil
versterken. Het houdt concreet in dat u met een aantal kinderen eet en toezicht houdt
gedurende een uur tijdens de middagpauze. Hier staat een kleine vergoeding tegenover. Mocht u
belangstelling hebben, dan kunt u op school verdere informatie krijgen of dan brengen wij u in
contact met de overblijfcoördinatoren.
Belangrijke data.
Maandag 9 juli: 14.30 uur doorschuifmiddag
Woensdag 11 juli: afscheidsavond groep 8
Vrijdag 13 juli: om 12.00 uur begint de zomervakantie
Dit was de laatste TamTam van dit schooljaar. Mochten er nog zaken te melden zijn, dan doen we
dat via de mail.
Met vriendelijke groet, ook namens de collega’s,
Stef Baars.

