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Laatste thema’s van het schooljaar
De laatste thema’s zijn de afgelopen
week/weken gestart. Groep 1, 2 en 3 zijn
aan de slag gegaan met het thema
Insecten.
Groep 4 en 5 hebben het thema De eerste
mens op donderdag 30 juni afgesloten
met een tentoonstelling in de speelzaal
van al hun creatieve werken.
Groep 6 en 7 hebben zich verdiept in de
De middeleeuwen en hebben dit thema
ook afgesloten met Admiraal presenteert
op donderdag 30 juni.
Groep 8 is hard bezig met het oefenen van
de eindmusical en heeft geen nieuw
DaVinci-thema gedaan.

de teamleden en een deel van de ouders
om de uitslagen goed te analyseren en we
koppelen concrete acties terug aan u,
leerlingen en team.
Gevonden voorwerpen
Aan het eind van het schooljaar legen we
de gevonden voorwerpenbak. Mocht je
iets kwijt zijn; kijk dan nog even in de bak!
Volgend schooljaar starten we weer met
een lege bak.
Laatste uitjes van het jaar
Groep 1, 2 en 3 hebben een imker in de
klas op bezoek gehad, passend bij het
thema Insecten.

Vacatures
De vacatures in groep 1-2 en voor de LEDklas zijn helaas nog niet vervuld. LED staat
uiteraard hoog in het vaandel op onze
school en we gaan het als volgt doen: onze
invaller Joanna kan gelukkig na de
vakantie blijven. Dit betekent dat
Samantha 'vrij' is om in ieder geval een
deel van LED in te vullen naast andere
werkzaamheden tot haar verlof, dat naar
verwachting eind oktober start.
Enquête
We danken u voor het invullen van de
enquête! De respons is hoog en dat is fijn.
We gaan na de vakantie in gesprek met
een deel van de leerlingen, een deel van

Groep 4 en 5 gaan op dinsdag 5 juli naar
Het Linnaeushof. We hopen op een
zonnige dag, want dan kunnen de
kinderen ook nog spelen in het zwembad!
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Groep 6 en 7 gaan naar Duinrell op
woensdag 13 juli. Ook dan hopen we op
goed weer met alle waterattracties!
BELANGRIJK: betalingen via Schoolkassa
Schoolkassa
Vanaf komend schooljaar (2022-2023)
gebruikt de school het
programma Schoolkassa voor het innen
van ouderbijdrage, overblijfgeld,
avond4daagse, etc. Schoolkassa is gelinkt
aan ons leerlingvolgsysteem (Parnassys)
en met één druk op de knop wordt er een
betaalverzoek naar de ouders/verzorgers
gestuurd. Dit scheelt veel
administratie(tijd). 1 augustus 2022 start
(in het systeem) het nieuwe schooljaar en
vanaf dat moment krijgt u (automatisch)
een betaalverzoek via de mail voor het
betalen van de overblijfkosten.
Ouderbijdrage
Rond november 2022 krijgt u via de e-mail
een betaalverzoek voor het betalen van de
ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage
kan ook voldaan worden met de stadspas
van uw kind. U kunt de stadspas laten
scannen bij de directie.
Overblijf
Als u gebruik wilt maken van de voordelige
jaarkaart, meldt u zich voor de start van
het schooljaar aan via het betaalverzoek
van Schoolkassa (deze ontvangt u rond 1

augustus 2022*). Hier geeft u de dagen op
dat uw kind naar de overblijf zal gaan en
betaalt u direct het bijbehorende bedrag.
*In de laatste week van de zomervakantie
volgt er een betalingsherinnering.
€ 48,- 1 dag in de week
€ 96,- 2 dagen in de week
€ 144,- 3 dagen in de week
€ 192,- 4 dagen in de week
Als uw kind slechts af en toe gebruik
maakt van overblijf kunt u (net als dit
schooljaar) gebruik maken van een
strippenkaart. De werking en betaling
daarvan vindt u in de schoolkalender.
LET OP: Geef altijd aan of u wel of niet
gebruik maakt van een jaarkaart. Als u
niets aangeeft (en bijvoorbeeld een
strippenkaart koopt) blijft u
betalingsherinneringen krijgen. Kies voor
de optie: Naam Leerling zal geen gebruik
maken van TSO.
Groep 8 – Afscheidsavond, schoolkamp en
eind-cito
Op maandagavond 11 juli nemen we
afscheid van groep 8 met een spetterende
afscheidsmusical: Wie Steelt De Show!
Het is bijna zover! Van maandag 4 juli t/m
woensdag 6 juli gaan de leerlingen van
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groep 8 kamperen in Ommen (Overijssel).
Er zijn 3 begeleiders: juf Nienke, juf Sara
en meester Ger. Het programma is
flexibel, maar we gaan in ieder geval
spelen op het terrein en in het bos,
zwemmen, een fotokompastocht doen,
hutten bouwen, zelf eten maken en
natuurlijk een bonte avond houden.
We hebben bij De Wolfskuil een eigen
terrein met 8 slaaptenten en een
groepstent + keuken + houtgrill en een
kampvuur.
De kinderen van groep 8 stromen dit haar
uit naar: vwo (12), havo/vwo (1), havo (1),
vmbo-t (1), vmbo-t / havo (1), vmbo-k (1).
Onze gemiddelde score bij de eindtoets
was 546,6.
Eindpicknick
Op donderdag 14 juli kunnen we weer,
zoals vanouds, met zijn allen bij elkaar
komen in het Erasmuspark voor een
eindpicknick. De leerkrachten komen ook
zeker allemaal even langs!
Zomeractiviteiten
In de bijlage zijn twee flyers toegevoegd
voor zomeractiviteiten in de buurt en voor
een zomerkamp. De activiteiten variëren
van creatieve of culturele tot sportieve
activiteiten. Neem een kijkje op de
website! Op de flyer van het zomerkamp

staat alle info, inclusief prijzen (mét een
speciale prijs voor stadspashouders).
Afscheid; daar wil ik wel wat over delen
Nu is dan ook echt het moment
aangekomen dat ik afscheid ga nemen van
de Admiraal de Ruyterschool en met
pensioen zal gaan. Veel ouders vragen
voor de school wat ik van plan ben om te
gaan doen en hoe ik me voel bij het
naderend afscheid. Daar wil ik hier wel
wat over delen.
De aanleiding voor mij om te stoppen met
werken is onder andere dat ik heel graag
vrijwilligerswerk wil gaan doen en daar
met alle aandachtspunten in mijn leven op
dit moment niet aan toe kom. Iemand
raadde mij aan om het eerste half jaar
niets te doen en te kijken wat er dan op
mij afkomt en dat wordt dan ook mijn
eerste plan. En ik weet zo goed als zeker
dat er dan iets op mijn pad komt dat ik
met passie oppak. Hoe voel ik me nu bij
deze fase van ‘afscheid nemen en met
pensioen gaan’? Tja…..’partir c’est mourir
un peu, weggaan is een beetje sterven’.
Mijn gevoelens zijn dubbel; blij en
opgetogen dat er iets nieuws in mijn leven
komt, maar ook een beetje zenuwachtig
en verdrietig dat deze periode in mijn
leven nu stopt. Ik kijk met heel veel
dankbaarheid terug op alles wat ik heb
mogen meemaken in mijn werk op de
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basisschool en niet in het minst mijn
tijd op de Admiraal de Ruyterschool. Ik wil
Saskia, ons team, het overblijfteam, de
ouders en de kinderen waar ik voor en
mee werkte heel erg bedanken voor het
vertrouwen dat ik heb gekregen om mijn
werk met plezier te doen en zie vol
verwachting uit naar komende periode. Ik
hoop veel van u nog gedag te kunnen
zeggen op de picknick donderdag 14 juli
na schooltijd, maar lukt dit niet voor
iedereen: Het ga jullie goed!
Cobie Witting
Sneakpeak kalender volgend schooljaar
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan de schoolgids/kalender
schooljaar 2022-2023. Deze staan komend
schooljaar helemaal in het teken van onze
verhuizing en verbouwing. Hij wordt
prachtig! In de week na de vakantie krijgt
iedereen hem mee naar huis.

Team Admiraal

