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Wist u dat ……
… er vanaf maandag 28 juni niet langer in groepsbubbels gewerkt hoeft te worden
... de 1,5 meter afstand uiteraard nog wel voor alle volwassenen geldt
... bezoekers in de school niet langer mondkapjes hoeven te dragen
... er in de pauzes weer gezamenlijk buiten wordt gespeeld
... de oudergesprekken op school plaats kunnen vinden
… 16 juli verjaardagendag is; we vieren dan de verjaardagen van alle juffen, meesters
en kinderen.
Jarig
Op 21 juli is meester René jarig. Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!
Formatie 2021-2022
Vanwege de wisselingen in het team van afgelopen jaar, was er een vacature voor een leerkracht ontstaan voor
volgend schooljaar. Gelukkig kunnen we u nu mededelen dat het ons gelukt is om voor volgend schooljaar een
nieuwe collega te vinden, namelijk Amanda van Schaijk! Zij komt dinsdag 6 juli alvast een dag met ons meedraaien
en zal zich in een volgende nieuwsbrief aan u voorstellen.
Ook kunnen we volgend jaar extra onderwijsassistenten inzetten vanuit de extra subsidie vanuit de overheid, de
NPO-gelden.
In het schema hieronder kunt u zien hoe de formatie van 2021-2022 eruitziet.

Juf Marjolein
Juf Nicole
Juf Amanda

onderbouw
ma, di, vr
wo-do-vr
ma-do

middenbouw
Juf Riet
di-wo-do-vr
Meester Harrie
ma-wo-do-vr
Meester Harm
ma-di

bovenbouw
Juf Tineke
ma t/m vr
Meester Mike
ma-vr
Juf Marloes
wo-do

onderwijsassistent
Inge/ Laura
René
onderwijsassistent Jessica
onderwijsassistent
In de bovenbouw zal in de eerste helft van het schooljaar meester Nils zijn LIO-stage doen. Hij is op maandag en
dinsdag aanwezig.

Juf Marloes zal volgend schooljaar de IB-taken overnemen van meester Harrie. Zij zal vooral op woensdag werken
aan de IB-taken. Wij wensen juf Marloes veel succes met haar nieuwe taak binnen onze basisschool!
Meester Mike zal volgend schooljaar minder uur per week op ’t Kendelke te vinden zijn. Hij gaat binnen Stichting
Lijn83 anderhalve dag werken als schoolopleider. Hij gaat Pabo studenten en startende leerkrachten coachen in het
werkveld. Wij wensen meester Mike veel succes met deze nieuwe uitdaging!
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Nieuws vanuit de MR
Het schooljaar zit er alweer bijna op. Een vreemd, bewogen jaar kunnen we wel zeggen. Helaas gaat Berty Schreurs
ons als MR lid verlaten. Haar jongste zoon gaat naar de middelbare school en daarmee neemt zij ook afscheid van 't
Kendelke. Berty heeft zich jarenlang ingezet voor 't Kendelke. De laatste jaren als MR lid. We willen haar dan ook
bedanken voor al het werk wat zij verzet heeft!
In de loop van dit schooljaar is er een vacature geplaatst en de vervanger van Berty zal Anoek de Haan zijn. Zij is
moeder van Jill en Ian. In de eerste nieuwsbrief van volgend schooljaar zal zij zich nog even aan jullie voorstellen.
Namens de MR wensen wij jullie alvast een hele fijne zomervakantie toe!
Kangoeroe Rekenwedstijd
Een aantal kanjers van deze school heeft meegedaan aan de Kangoeroe Rekenwedstrijd 2021!
Als winnaar is Andy van den Hoogen uit de bus gekomen.
Proficiat Andy! Knap gedaan!
Praktisch Verkeersexamen groep 8
Op dinsdag 22 juni hebben de leerlingen van groep 8 deelgenomen aan de Praktische Verkeersproef van het VVN.
Eerst gezellig met z'n allen op de fiets naar Nieuw-Bergen, waar het verkeersexamen plaatsvond. Toen we terug
waren kreeg de meester zogenaamd een appje van de organisatie, waarin stond dat ze ons ook op de heen- en
terugweg hadden geobserveerd. En dat ze tijdens de heenweg toch nog wel wat aandachtspuntjes gezien hebben
(rechts houden, richting aangeven, bocht naar links groot nemen, handen aan het stuur in plaats van
vrachtwagenchauffeurs laten toeteren en flesjes van voor naar achter doorgeven) .
Tijdens het examen ging dat gelukkig prima, alle leerlingen zijn geslaagd!
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Vormsel groep 8
Op zaterdag 26 juni hebben 16 leerlingen van groep 7 en groep 8 het vormsel gedaan.
Hieronder heeft een aantal van de vormelingen beschreven hoe zij deze dag beleefd
hebben:
Ik deed het vormsel omdat, mij dat leuk leek en dat was het opzich ook wel. Het was ook
fijn dat er alleen mensen waren die ik kende behalve de pastoor natuurlijk want hij was
nieuw, maar wel aardig. Kris
Het vormsel doen is niet niks wij hebben 8 weken elke maandag een les van 1 uur gehad en hebben we veel geleerd.
En moesten we in de kerk elke les het gebedje van onze vader doen de laatste lessen hebben we veel met de liedjes
gedaan er kwamen ook soms mensen en hebben we ook wel wat grappige dingen gedaan. Die dag moesten we om 2
uur al bij de kerk zijn om foto’s te maken en na de mis had ik een feestje met mijn familie. groetjes Nienke
Ik heb gekozen voor het vormsel ,omdat ik het goed vind en fijn vind om bij de heer te zijn. Waarom vind ik het fijn? Ik
vind het fijn ,omdat hij me kan beschermen samen met al zijn onderdanen. Waar woont de heer? De heer woont in
alles en in iedereen. Het leuke is dat als je het vormsel doet je een heilige beschermengel krijgt. Martijn Schreurs
We hadden een frietkar en ijsjeswagen gehuurd. En ik heb veel geld gekregen voor het vormsel ,en daar ben ik heel
blij mee. De hele familie was gekomen dus het was heel gezellig. Ze bleven tot best laat dus ik was de volgende dag
wel een beetje moe. Tim Loock
We stapten in de auto en gingen naar het vijvertje achter de kerk. We gingen daar foto’s maken met het gezin. Toen
we klaar waren ging ik naar de kinderen die ook het vormsel deden om gezellig te praten. We liepen naar het
schoolplein, omdat het bij de vijver saai was. De ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s mochtten alvast bij de kerk
gaan zitten. Toen gingen de ouders, broers, zussen, opa’s en oma’s om 10 voor half 4 naar binnen. De vormelingen
gingen om half 4 naar binnen. Toen begon de mis en moestten we liedjes en dansjes doen. De mis was naar 1.30 uur
afgelopen en toen hadden we een groot feest. Dat was super leuk. WAAROM IK HET VORMSEL HEB GEDAAN IS…
VOOR DE CADEAUS. Rowin
ik moest om half 3 foto’s maken en om half 4 was het vormsel ik moest een stukje tekst voor lezen we moesten ook
een zingen we moesten een hosti halen toen het afgelopen was mocht je naar huis gaan ik heb toen thuis een feestje
gehouden we hebben ge BBQ en ik heb cadeautjes gekregen ik heb met mijn neven en nichten spelletjes gedaan ik
vond het leuk. Van Bo wijers
Ik heb gekozen voor het vormsel voor de cadeau’s :). Ik ging zaterdagmiddag naar het bruggetje in Siebengewald toe
om foto’s te maken. Toen we de foto’s gemaakt hadden gingen we naar de kerk toe en liepen de kerk in en het was
best wel druk. We gingen op onze stoel zitten en het vormsel begon. Ik moest een stukje voorlezen bij de opening en
bij het einde. We moesten soms een liedje tussendoor zingen, maar dat was niet zo erg. Na de mis ben ik bij ‘t Zusje
gaan eten en het was best wel druk dus het eten duurde lang, mar het was wel lekker. Van Jesse
Ik heb mijn vormsel gedaan ,omdat ik gedoopt ben en het comunie heb gedaan. groetjes ravi sanders
Ik heb het vormsel gedaan, omdat ik ben gedoopt en mijn communie ook heb gedaan. van Jarno Deckers
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INGEKOMEN STUKKEN

Online versie

Zomerboek voor iedere jaargroep
Beste mevrouw Wentholt,
Van Malmberg voor jou: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol
leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in
getallen, Pluspunt, Lijn 3, Karakter en nog veel meer!
Deel de link gerust met de ouders, zodat ze Festival zelf kunnen printen en kinderen
spelenderwijs extra kunnen oefenen.
Bekijk alle boekjes
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