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Beste ouders 

Toch nog de aller, allerlaatste nieuwsbrief voordat we echt de zomervakantie ingaan. 

Er zijn té veel leuke dingen gebeurd waarvan wij als team graag willen dat u dit weet. 

Afscheid 

Laat ik beginnen met te zeggen dat ik een geweldig afscheidsfeest heb gehad. Een prachtig boek 

met tekeningen en wensen, ook van ouders. Dan de kleine cadeautjes. Dank u wel! Jullie hebben 

geweldige kinderen. Wat hebben ze er een feestje van weten te maken voor mij. 

Ik kijk geweldig terug en zal deze mooie herinnering lang bewaren 

   



   

 

Natuurlijk wilde ik ook graag een afscheidscadeau geven aan alle kinderen. Dat werd onze dans-

en muziekdag. Het was een groot succes!! 

   

Ieder groep kreeg 2 workshops en onder de bezielende leiding van de gastdocenten werd er hard 

gewerkt: gedanst, percussie gespeeld en/of een rap gemaakt. 

En tenslotte: de grande Finale: optreden. 

Wat fijn dat u met zoveel ouders er was. Kinderen zijn altijd enorm blij en trots wat ze allemaal 

kunnen laten zien. 



 

Het is jammer dat er geen muziek onder deze nieuwsbrief past, want we hebben enorm kunnen 

genieten van de vele optredens... 

                



              

     

Wat was het een geweldige dag! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Afscheid groep 8 

Natuurlijk wilden we ook afscheid nemen van de leerlingen van groep 8. Zij gaan een grote sprong 

maken in hun toekomst. 

Natuurlijk was er door de leerlingen een heerlijke BBQ georganiseerd. Dat hebben ze voortreffelijk 

gedaan. 

En dan komt het moment dat er met officiële speeches afscheid wordt genomen: 

     

Natuurlijk heeft meester Yassine dat ook even alleen gedaan met de kinderen en menig traantje 

werd er weggepinkt! 

Gelukkig hebben de leerlingen van groep 8 ook een heerlijke dag in Duinrell gehad. Want, dit jaar 

geen kamp....dat is toch spijtig. Gelukkig was een dagje Duinrell ook iets waar ze enorm van hebben 

genoten, evenals meester Yassine! 

     



Voor de ouders van de aankomende groep 7 en 8: GOED NIEUWS! 

We hebben het nieuwe schooljaar een fijne en ervaren leerkracht weten te vinden: Katja Koppers. 

Katje vindt het fijn om hier te starten en ook juf Lianne zal er weer 1 dag in de week zijn. 

 

En dan gaan we niet alleen afscheid nemen van de leerlingen van groep 8, juf Henna, meester 

Yassine én ook van een aantal leerlingen van onze Internationale Taalklas. 

Natuurlijk gaat dat niet zomaar. Ook voor hen was er een prachtig afscheidsfeestje omdat ze een 

diploma hebben behaald! Gefeliciteerd! 

       

   

Het feestje was natuurlijk met heerlijke lekkernijen.. 



  

Ik kijk met ongelooflijk veel plezier terug op mijn periode op de 

Bredeschool Merenwijk. 

Dagelijks ging ik met plezier naar school. Ik heb genoten van uw 

kinderen en soms was het natuurlijk ook nodig om flink bij te sturen. 

Maar dat neemt niet weg dat ik trots ben op onze leerlingen  

Én de leerkrachten!  Het zijn TOPPERS! 

Wat was en is deze school een heerlijke school om op te werken!! 

Tot slot: 

Wees TROTS op wat je hebt bereikt 

Al heb je nog DUIZEND DROMEN 

Zorg dat je af en toe ook kijkt naar hoe ver 

je bent gekomen..... 

 

Ik wens u , ook namens ons team, een heerlijke zomer! 

Het ga u goed! 

Veel lieve groeten  

Ger van der Meer 


