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Aan het eind van deze week zit het schooljaar er op. 

We kijken terug op een mooi schooljaar. Er is door de kinderen hard gewerkt en 
gelukkig hebben ook heel veel andere leerzame momenten plaats kunnen vinden.  
Denk maar aan vrolijke uitjes naar musea en theater, sporttoernooien, de sportdag en 
de avond4daagse en ons spetterende zomerfeest! 

 
Belangrijk bijlagen bij deze ouderinfo: 
Bij deze nieuwsbrief ziet u een schematische weergave van de lokaalindeling van 
komend schooljaar. 
Ook treft u de activiteitenkalender van komend schooljaar aan in de bijlage. 
En u ontvangt de schoolgids van het komende jaar.5 september Steven Pont 

Steven Pont 

Op 5 september komt Steven Pont een lezing geven. Deze 
lezing heeft de naam Twee keer nee is ja. 
Deze avond opent de deur om 19.15 uur en we starten om 

19.30 uur. 

Samen met de MR hebben we gekeken naar een 
interessante avond, waarbij we ouders hopen te inspireren 
en waarbij we elkaar kunnen ontmoeten.  

U ontvangt nog een losse uitnodiging, waarbij u zich aan 
kunt  

melden. Wij hopen op een mooie opkomst van ouders van  
alle leerjaren. U komt toch ook? 

Afscheid Meester Snijders 

Afgelopen vrijdag stond in het teken van het afscheid van meester Snijders. 

’s ochtends werd hij door een oud leerling opgehaald in een mooie auto en naar school 
gebracht. Hij werd op het kleuterplein onthaalt en daar is hij toegezongen door de hele 

school. Omdat meester Snijders onze cultuurmeester is, wilden we hem verrassen met 
een theatervoorstelling waarbij de hele school kon meegenieten. Theatergezelschap 
Hilaria kwam langs en speelden hun Dolfijnen show. Deze show is zowel leuk voor 

kleuters t/m groep 8 en ook wij als leerkrachten hebben hard gelachen.  
In de middag ging meester Snijders van klas naar klas, waarbij hij naar optredens keek 
en de mooiste kunstwerken, geïnspireerd door verschillende kunstschilders, in 
ontvangst mocht nemen.  
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Later was er een borrel voor ouders, (oud) collega’s en genodigden. Het was een 

gezellige middag. Met het team zijn we nog gaan eten, hebben we hem toegesproken 
en gezongen. Meester Snijders liet ons weten overweldigd te zijn door dit afscheid. Wij 
gaan een creatieve en bevlogen meester missen. Gelukkig is zijn werk goed 
overgedragen en nemen wij zijn inspiratie mee. Dat neemt niet weg dat wij hem 
dankbaar zijn dat hij al die jaren zoveel heeft betekend voor De Parkiet. 

    
Een nieuw rapport 
Al jaren hebben we als school de wens om ons schoolrapport aan te passen. Door 
Corona is dit meer op de achtergrond gekomen. De laatste tijd hebben we hier ons toch 
meer in kunnen verdiepen. We zullen komend schooljaar over gaan naar een nieuw 
rapport. We zullen over gaan naar een digitaal rapport. De inhoud zal in het begin nog 
niet zoveel anders zijn. We zijn er vooral heel blij mee, omdat dit rapport ons de 
mogelijkheid geeft om ouders een completer beeld te geven en dat wij gemakkelijker in 
kunnen spelen op de ontwikkelingen. Uiteraard ontvangt u t.z.t. extra informatie over 
het rapport.  
 
 
Groep 8 eindmusical: 
Alles overboord! 
Wat was het een fantastische 
afscheidsavond. Een eind van een 
basisschoolperiode werd afgesloten 
door groep 8 op het podium van theater 
de Nieuwe Regentes. De kinderen 
straalden en speelden de sterren van de 
hemel! 
Met elkaar hebben we kunnen genieten 
van het toneelspel, de zang en de 
geweldige sfeer. Groep 8 Bedankt! 
 
 
 
Uitzwaaien van groep 8 
Op dinsdagmiddag zwaaien we de groepen 8 uit. De kinderen uit de verschillende 
groepen staan dan opgesteld om uit te zwaaien. De kinderen vliegen uit naar hun nieuwe 
school. Dit wordt dan echt het laatste moment voor groep 8 op De Parkiet. Om 14.40 uur 
gaan we van start. 
 
Doorglijden naar groep 3:: 
Aankomende donderdag glijden de kinderen van groep 2, door naar groep 3. Ze nemen 
die dag afscheid van hun klasgenootjes en alles staat in het teken van gedag zeggen en 
naar groep 3 gaan. Dit is de laatste dag voor de kinderen van groep 1/2 dit schooljaar. 

Vakantiepas: 
Afgelopen vrijdag zijn alle vakantiepassen uitgedeeld. Deze pas geeft kortingen op 
leuke activiteiten gedurende de vakantie. 

 
Gevonden voorwerpen: 
Het lijkt nog heel kort geleden dat alle spullen buiten op tafels werd gelegd. Maar toch is 
er alweer een heleboel verzameld. Kijkt u van woensdag t/m vrijdag nog even op het 
plein of er nog spullen van uw kinderen bij zitten. Op vrijdagmiddag brengen we de 
spullen naar een goed doel. 
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Zingend de vakantie in op vrijdag 
A.s. vrijdag zullen we met de leerlingen van groep 3 t/m 8 op het plein verzamelen, om 
gezamenlijk de vakantie zingend in te gaan. We zullen er om 11.55 uur staan. Zingt u ook 
mee? 
 
 
 
 

Fijne vakantie gewenst! 

 

Belangrijke data 
22 augustus: Eerste schooldag 

5 september Steven Pont 19.15 uur 

Overige data- zie de activiteiten kalender in de bijlage 
 

 


