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Het kamp van groep 8 is achter de rug en was zeer geslaagd, er wordt inmiddels druk 
geoefend voor de eindmusical. Kortom het loopt tegen het einde van het schooljaar.  
De formatie is rond, verderop in de nieuwsbrief ziet u hoe het er volgend jaar uit gaat zien. 
 

Personeel 

 
Omdat het zich laat aanzien dat de afwezigheid van Edith nog langere tijd zal voortduren, zal 
Arnaud na de vakantie de rol van waarnemend directeur op zich nemen. Hij wordt daarvoor 
vrijgesteld van lesgevende taken. Ik zal op 19 juli afscheid nemen als interim directeur.  
 
Sanna is nog afwezig, zij is 3 keer per week op school om weer wat werk op te pakken.  
Mariska re-integreert nog steeds in groep 5 
Bart-Jan doet deze maand zijn LIO stage in groep 6 
 
Afscheid juf Margot 
Na een zeer lange periode in het onderwijs te hebben gewerkt, heeft juf Margot besloten 
om vervroegd met pensioen te gaan en per 1 september 2019 te 
stoppen met werken als leerkracht bij ons op school. Margot is al vanaf 
1977 werkzaam in het onderwijs en vanaf 2000 is zij in vaste dienst van 
de Gevers gekomen. Wij gaan Margot haar inzet, enthousiasme en haar 
liefde voor het vertellen van verhalen enorm missen. 
 
Het afscheid van Margot willen we niet zomaar voorbij laten gaan en 
daarom nodigen we u uit om Margot op vrijdag 12 juli van 15:15 uur tot 
15:45 uur de hand te schudden 
 

Agenda 

 
20 juni:  sportdag groep 5 en 6 
21 juni:  Talentenjacht voor alle kinderen 
26 juni:  koffieochtend voor ouders van de groepen 1 , 2  
28 juni:  alle kinderen zijn vrij i.v.m. studiedag voor de leerkrachten 
1 juli:  Het Bewaarde Land groep 6 
1 t/m 3 juli: Papiercontainer 
2 juli:  MR vergadering 
8 juli:  Het Bewaarde Land groep 6 
10/11 juli: Voortgangs- en rapport gesprekken 
15 juli:  Het Bewaarde Land groep 6 
15 juli:  Afscheidsavond/musical groep 8 
16 juli:  Uitzwaaien groep 8 
17 juli:  Wisselochtend 
19 juli:  Start zomervakantie 

Voorwoord: 

Wijzigingen in adres, telefoon, 
alarmgegevens en /of e-mail 
adres graag doorgeven via 

info@gevers.pcsv.nl . 
Heeft u op- of aanmerkingen 
dan horen wij dat ook graag! 
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 Uitkomst Oudertevredenheidspeiling 

In maart hebben we de vragenlijst ‘oudertevredenheid’ met u gedeeld omdat het voor ons 
van belang is om te weten  hoe ouders over de school denken. De respons op deze 
vragenlijst was 23%, d.w.z. dat 37 van de 164 respondenten de vragenlijst hebben ingevuld. 
Het responspercentage is dus erg laag, daardoor kunnen we niet veel waarde hechten aan 
de uitkomst. We hebben samen met de MR bekeken waar dit aan kan liggen en ons zelf ook 
de vraag gesteld of we de vragenlijst opnieuw open moeten zetten. Uiteindelijk doen we dat 
niet. Wel willen we volgend schooljaar een andere vragenlijst uitzetten. We gaan op zoek 
naar een vragenlijst die minder omvangrijk is omdat we vermoeden dat de grote 
hoeveelheid vragen ook een belemmerende factor is geweest. We hopen dat dit gaat helpen 
en we dan wel voldoende respons krijgen om van te leren.  
 

Citotoetsuitslag 

Inmiddels zijn alle leerling ingeschreven op hun nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs. 
De cito eindtoets is goed gemaakt; gemiddeld scoren we als school 537,8, dit is ruim boven 
het landelijk gemiddelde. We zijn trost op ze!  
 

Onze godsdienstmethode Trefwoord: Over het thema  “Reizen” (1 t/m 12 juli) 

 In dit thema gaan we op reis met de kinderen zonder het klaslokaal te verlaten. Onder 
andere door verhalen te vertellen. Belangrijke inspiratiebron vormen de reisverhalen van en 
over Paulus (in het Bijbelboek Handelingen en in enkele brieven van Paulus). Saulus, fanatiek 
aanhanger van de joodse godsdienst, reist van Jeruzalem naar Damascus om daar het 
christelijk geloof de kop in te drukken. Onderweg wordt hij getroffen door een plotseling 
inzicht dat hem letterlijk verblindt en figuurlijk de ogen opent: het besef dat het geloof in 
Jezus van Nazareth op een nieuwe manier invulling geeft aan het joodse geloof dat hem zo 
dierbaar is. Hij ontmoet christenen en leert hen kennen en waarderen. Saulus heet vanaf nu 
Paulus en tijdens zijn reizen door de landen van de Middellandse Zee probeert hij mensen te 
winnen voor het christelijk geloof. Daarbij moet hij dealen met mensen die anders denken 
en doen. Paulus is niet alleen geografisch in beweging, ook zijn geloof verandert en 
ontwikkelt zich. Geloven blijkt dynamisch te zijn! 
 

Actie ''Weg met MS'' 

Josefine de Ru, moeder van Jayden de Ru uit groep 7, kreeg 
begin dit jaar te horen dat ze PPMS heeft (Primair Progressief 
Multiple Sclerose). Op de website 
https://wegmetmsvoorjosefine.nl vertelt ze hier uitgebreid over. 
Er wordt op dit moment geld ingezameld voor een behandeling 
in het buitenland. De kinderen van groep 7 zijn een 
flessen inzamelactie gestart en hopen zo een mooie bijdrage te 
leveren voor deze bijzondere actie. U kunt ook meedoen door 
lege flessen mee te geven aan uw kind. Op school is er een 
aparte tas waar alle lege flessen in kunnen. De actie loopt tot 
vrijdag  5 juli. Steunt u deze actie? Alvast hartelijk bedankt!  

 

https://wegmetmsvoorjosefine.nl/
https://wegmetmsvoorjosefine.nl/
https://wegmetmsvoorjosefine.nl/
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Formatie 2019 -2020 

 

In het schema hieronder ziet u hoe de formatie er volgend jaar uitziet. De kinderen hebben 

vanmiddag ook gehoord bij wie ze in de klas komen volgend jaar.  

Zoals u ziet hebben we volgend jaar niet  3 maar 2 kleutergroepen, dit heeft te maken met 

het leerlingenaantal.  

U mist de naam van juf Laura in dit plaatje, dat komt omdat zij met ingang van augustus 

ergens anders aan een nieuwe uitdaging gaat beginnen, dat vinden we erg jammer maar we 

gunnen het haar ook van harte. We zullen haar missen! 

 
 ma di wo do vr 

1 / 2 A Sanna  Sanna Sanna Sjoukje  Sjoukje 

1 /2  B Heiltje Heiltje Heiltje Marlene Marlene 

3 José José Danielle Danielle  Danielle  

4 Corinne  Corinne Corinne Corinne Corinne 

5 Ilse  Ilse Ilse Ilse Ilse 

6 Marion  Marion Marion Marion Marion 

7 Mariska  Mariska Bart-Jan Bart-Jan Bart-Jan 

8 Stephanie Stephanie Stephanie Janine  Janine 

8 Aug/december zwangerschapsverlof door Cynthia   

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directie Arnaud waarnemend directeur  

Onderwijsassistent Joyce  

Onderwijsassistent Marjolijn  

Extra ondersteuning groep 3 Marlene  

Extra ondersteuning  Bart-Jan 

Intern Begeleider Annemarie 

Plusklas  José, Janine 

Crea en schooltuin coördinatie Sjoukje 

Gymlessen Ruud en Hildebrand 
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