MAANDMEDEDELINGEN
BOMBARDON
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De Bombardon
ma, di, do, vr van 8.15 u tot 16.30 u
en woe van 8.15 u tot 15.30 u
tel. 036-5373560
e-mail: administratie@bombardon.asg.nl
website: www.bombardon.asg-almere.nl

___________________________________

BELANGRIJKE DATA
maandag 4 september
eerste schooldag
dinsdag 19 september
leerlingen groep 8 uit Bariton en
Didgeridoo zijn vrij
woensdag 20, donderdag 21 en
vrijdag 22 september
schoolkamp groep 8 leerlingen uit
Bariton en Didgeridoo naar Hotel
Heppie.
maandag 25 september
lesvrije dag; alle leerlingen zijn vrij

donderdag 28 september
jaarvergadering MR
vrijdag 29 september
openingsfeest
Onderwijs Jeugdhulp Arrangement op
de Bombardon voor leerlingen

Team van de Bombardon door de
ogen van onze leerlingen:

op een basisschool in haar
woonplaats.
Juf Margreet gaat afscheid nemen van
de Bombardon.
Zij wordt leerkracht op een SO school
in haar nieuwe woonplaats.
Wij wensen ze heel veel plezier en
succes in hun nieuwe baan en gaan ze
missen!
Juf Ilonka en juf Tamara gaan met
ingang van de zomervakantie met
zwangerschapsverlof.

PERSONEEL

Meester Roland knapt steeds een
beetje meer op.
Juf Karin is gelukkig goed aan het
herstellen van haar operatie.
Zij verwacht na de zomervakantie haar
werk weer op te kunnen pakken.
We zijn blij met hun spoedige herstel.

Juf Nina en juf Evelien gaan begin
oktober met zwangerschapsverlof.

Juf Jochebed gaat afscheid nemen van
de Bombardon. Zij zal na de
zomervakantie starten als leerkracht

juf Karin Cornelisse, juf Galina
Leonowa, juf Lisette Priester, juf
Prasanna Roosink en juf Annemarie
van Wijngaarden.

Wij heten de volgende juffen welkom
op de Bombardon:

MAANDMEDEDELINGEN
Per jaar ontvangt u tienmaal de
maandmededelingen.
Deze maandmededelingen zijn de
laatste van dit schooljaar.
Komend jaar mag u ze verwachten op
14 september
12 oktober
16 november
14 december
18 januari
15 maart
12 april
17 mei
14 juni
12 juli

En dan…… is het voor hen echt
zover:

GROTE VAKANTIE
en op naar de nieuwe school!
Wij wensen alle kinderen en hun
ouders heel veel plezier, succes en op
de nieuwe school van alle meesters en
juffen.
Als de leerlingen zin hebben, mogen
ze altijd langskomen!
We willen graag horen hoe het met ze
gaat!

NIEUWE LEERLINGEN

AFSCHEID LEERLINGEN
Wij vieren deze week het afscheid van
onze schoolverlaters.
Dinsdag hebben we al genoten van
alle acts, gezelligheid en plezier van de
kinderen van de Hoorn, samen met
hun ouders, opa’s en oma’s en
broertjes en zusjes. Vanavond is het
de beurt aan de Bariton en Didgeridoo.

Woensdag 19 juli is het zover!
Alle kinderen gaan wennen in hun
nieuwe groepen bij hun nieuwe juf.
ZOMERVAKANTIE
Wij wensen iedereen een fantastische
zomervakantie en we zien elkaar graag
weer gezond en wel terug op
maandag 4 september.

Op vrijdag gaan de schoolverlaters
met elkaar nog een gezellige activiteit
ondernemen.

