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Juli
3 juli
4 juli
5 juli
10 juli
12 juli
14 juli

Augustus
28 aug

20.00 MR vergadering
Wisselmiddag
Rapport
Voordeldonk Info
Schoolverlatersavond
Laatste schooldag. 12.15 vrij

Eerste schooldag
13.45 Luizenpluizen

Afsluiting
Nog een paar dagen en dan is het vakantie. Dan kunnen we gaan genieten van hopelijk veel mooi weer, rust, even lekker uitwaaien en dan
kunnen we er vanaf 28 augustus weer tegenaan.
Op dit moment zijn we nog druk bezig met het afronden van het
schooljaar. Zo is de ouderkalender zo goed als klaar. Deze week ronden
we hem af en is hij voor iedereen beschikbaar.
Rest het mij nog om jullie allemaal te bedanken voor het afgelopen
schooljaar. Voor alle helpende handjes die we van jullie gekregen hebben. Vandaar de zeer terechte “zoen” die jullie deze week ontvangen
hebben. We wensen iedereen dan ook een geweldige vakantie toe en
tot volgend schooljaar!
Vervanger groep 8
We hebben inmiddels een vervanger gevonden voor groep 8. Juf Jessica zal nog met zwangerschapsverlof zijn en zij wordt vervangen door
Rowie Duijkers. Rowie is een oude bekende omdat zij 2 jaar geleden
een tijdje heeft vervangen in groep 1/2. Zij is op maandag, dinsdag en
vrijdag in de groep. Op woensdag en donderdag staat Juf Marianne
voor de groep. Wij wensen Rowie heel veel succes en van harte welkom op Voordeldonk.
Hieronder stelt Rowie zichzelf voor:
Graag stel ik mij aan jullie voor, omdat ik vanaf de start
van volgend schooljaar werkzaam zal zijn in groep
8 met juf Marianne. (maandag, dinsdag en vrijdag)
Misschien dat jullie mij nog kennen van mijn vorige
vervanging op het Voordeldonk in groep 1/2. Mijn
naam is Rowie Duijkers, ik ben 24 jaar en woon in Deurne. Drie jaar geleden heb ik mijn Pabo-diploma behaald
en sindsdien heb ik werkervaring opgedaan in zowel
het basisonderwijs (bij stichting Prodas) als in het voortgezet NT2-onderwijs.
Ik heb zin in weer een nieuwe uitdaging bij jullie op school!

directie

Tot volgend schooljaar!

info.voordeldonk@prodas.nl

Juni 2017

Colofon

De Voordeldonk Info verschijnt de
laatste maandag van de maand.
Voor ideeën, suggesties en
reacties kunt u mailen naar :
Info.voordeldonk@prodas.nl

We stellen uw inbreng erg op
prijs.

Redactie van Voordeldonk Info:

Ouders:
Erika Janssen
Schutter 28
T: 696084

Wij zijn er weer op
maandag 28 augustus

Monique van der Wallen
Schutter 25
T: 06-51872995
Mendie van den Heuvel
Iepelaar 13
T: 693939

Namens School:
Mirella Adams, directeur

Tot dan!

De volgende Voordeldonk Info
verschijnt op:
25 september 2017

