
 

  

Nieuwsbrief 40, vrijdag 6 juli 2018 
 

Woensdag 11 juli: vierjarigen zijn vrij 
Alle leerlingen van vier jaar zijn  
woensdag 11 juli vrij. Juf Anne geeft les aan 
de kleuters van 5 jaar en ouder.  
De reden is dat we intern teamleden inzetten 
voor de vervanging van juf Gitta. Zij wordt 
dinsdag 10 juli geopereerd. Dinsdag 10, 
woensdag 11 en donderdag 12 juli wordt Gitta 
door collega’s vervangen. Op woensdag 
vragen wij u daarom uw vierjarige kind thuis 
te houden.  
 
Maandag 16 juli wisselochtend 
Leerlingen van groep 8 zijn maandag 16 juli de 
hele dag vrij. Leerlingen uit andere leerjaren 
die volgend jaar afscheid nemen van Digitalis 
zijn ’s ochtends vrij. Het is dan nl. 
wisselochtend bij Digitalis: kennismaken met 
de nieuwe groep en eventuele nieuwe 
leerkracht.  
Tijdens de wisselochtend is het de bedoeling 
dat leerlingen direct naar hun nieuwe 
stamgroep gaan. Om 12.15u eindigen de 
leerlingen ook in hun nieuwe stamgroep.  
 
Wisselochtend / juf Gitta 
Juf Gitta is gewoon aanwezig tijdens de 
wisselochtend. Zij heeft die hele week  
ondersteuning van juf Yvonne omdat zij 

vanwege haar operatie haar arm niet kan 
gebruiken.  
 
Wisselochtend & gym 
Rupsklaver moet maandag 16 juli om 08.30u 
naar school komen en NIET naar de gymzaal 
i.v.m. de wisselochtend.  
 
Toedeledigidag woensdag 18 juli 
Het is traditie van Digitalis: Toedeledigidag. 
Alle juffen & meesters vieren tijdens 
Toedeledigidag op 18 juli samen hun 
verjaardag en wie jarig is trakteert!  
Ook nemen we tijdens Toedeledigidag 
afscheid van de klas, van het schooljaar en 
afscheid van diegenen die vertrekken van 
Digitalis…  
 
Afscheid groep 8  
Leerlingen van groep 8 nemen 
woensdagavond 18 juli officieel afscheid van 
Digitalis. Deze avond is speciaal voor 
genodigden.   
 
De Buurtcamping gaat bijna open!  
Er komt een echte buurtcamping in het 
Beatrixpark. Van vrijdag 20 t/m zondag 22 juli 
is de buurtcamping open. Kijk voor meer 
informatie op Facebook op internet of ga naar 
de flyer verderop in deze nieuwsbrief!  

 
 
 

Kalender  
woensdag 11 juli alle kleuters van 4 jaar zijn vrij 

maandag 16 juli  wisselochtend 

maandag 16 juli rupsklaver start om 08.30u NIET bij de gymzaal i.v.m. de 
wisselochtend 

woensdag 18 juli Toedeledigidag 

woensdagavond 18 juli afscheid groep 8 voor genodigden 

donderdag 19 juli studiemiddag  
geen overblijf, geen sport &spel instuif, geen ArtLab 

vrijdag 20 juli studiedag  

zaterdag 21 juli t/m zondag 2 september zomervakantie 

maandag 3 september eerste schooldag 2018-2019 
  

https://www.facebook.com/DeBuurtCampingAlmere
https://debuurtcamping.nl/camping/beatrixpark/


 

  

Schooljaar 2018-2019 
 
Samenstelling van het team 
Vanaf komend schooljaar is ons team anders samengesteld. We nemen na vele jaren afscheid van 
Anne Schaaf die als intern begeleider gaat werken in Amsterdam. We danken Anne voor haar grote 
betrokkenheid bij de school en wensen haar veel werkplezier in haar nieuwe baan. Ook neemt 
Yvonne Kieft na vele jaren werken bij Digitalis afscheid, Yvonne gaat genieten van haar pensioen. 
Yvonne, dank voor je inzet voor Digitalis!  
 
Tevens nemen we van  Joery van der Maas en Armand Bakker afscheid. Zij hebben een deel van dit 
schooljaar ingevallen en hebben beiden elders een aanstelling. Joery en Armand: veel succes en 
werkplezier in jullie nieuwe baan.   
 
Vanaf komend schooljaar verwelkomen we nieuwe collega’s bij Digitalis 
 
Louise Schreuders is onze nieuwe collega, zij zal gaan lesgeven aan beredruif. Welkom!  
 
Ook Sanne van ’t Wout is een nieuwe collega, zij komt naast Mary Verwer lesgeven aan groep 3/4B 
vlinderstruik, Sanne welkom!  
 
Maandag 9 juli informeren we u over de groepsindeling voor komend schooljaar.  
 
Komende week, nadat de MR daarmee heeft ingestemd, zullen we u tevens informeren over de 
studiedagen en studiemiddagen voor komend schooljaar. Tevens zeten we dan de schoolvakanties 
en schoolactiviteiten voor het komende schooljaar voor u op een rij.  
 
 
 



 

  

 


