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Beste ouder(s), verzorger(s), 

 

Voor u ligt de allerlaatste Verbaasbrief van schooljaar 2020-2021. In een 

heel bijzonder, zelfs een beetje vreemd jaar zijn we ontzettend blij dat we 

het schooljaar zo fijn hebben kunnen afsluiten. We zijn zo ontzettend 

trots op al onze kinderen. Hoe zij dit jaar zijn doorgekomen is echt heel 

bijzonder. Hopelijk kunnen we straks na de zomervakantie weer ‘gewoon’ 

naar school, zonder extra regels.  

Trots zijn we ook op u, ouders en verzorgers van onze WOW-kinderen. 

Want ook voor u moet het een moeilijk jaar zijn geweest. Een jaar waarin 

u zoveel heeft moeten combineren. Werk, thuiswerken, thuisscholing en 

dat allemaal onder een deken van zorg rondom de situatie met Corona. 

Als team zijn we dankbaar voor alles wat u heeft gedaan om ons te helpen 

dit schooljaar toch zo fijn mogelijk te laten verlopen. Bedankt hiervoor! 

Tenslotte zijn we heel dankbaar dat afgelopen week het afscheid van onze 

toppers van groep 8 gewoon door heeft kunnen gaan. We hebben ze een 

passend afscheid kunnen geven en zullen ze vanaf nu enorm missen. 

Donderdag was de laatste schooldag, nadat onze leerkrachten hun loka-

len netjes hadden achtergelaten, hebben we met elkaar een moment ge-

nomen om afscheid te nemen. Afscheid van een bizar maar ook bijzonder 

jaar. Afscheid van lieve collega’s die we lang of kort als collega hebben ge-

had. En even afscheid van elkaar. Na dit gekke jaar is er nu tijd voor ont-

spanning voor ons, voor de kinderen en ook voor u. 

We wensen u een prachtige zomer en kijken er naar uit u op maandag 30 

juni weer te begroeten op onze mooie school. 

 

 

 

Een mooie zomergroet! 
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Afscheid 
 
Afgelopen dinsdag was juf Gizelinde 
voor het laatst bij ons. Zij werkte al een 
aantal jaar bij ons maar ook altijd bij 
een school in haar woonplaats. Nu kan 
juf Gizelinde meer uren op haar 
tweede school gaan werken en heeft 
zij ervoor gekozen te stoppen bij ons 
op school. Wij zullen haar ontzettend 
missen want juf Gizelinde was met 
haar harde werken en nuchtere aanpak 
een hele fijne collega en voor de kin-
deren een fantastische juf. We wensen 
juf Gizelinde een fijne zomer en een 
hele mooie tijd, zo dicht bij huis. 
 
Ook onze invaljuf Anouck heeft don-
derdag afscheid genomen. Toen 
Anouck bij ons begon wisten we al dat 
ze er maar tijdelijk zou zijn, maar toch 
was het  jammer dat we weer afscheid 
moesten nemen van haar. In korte tijd 
is juf Anouck echt een WOW-er gewor-
den. We wensen juf Anouck veel suc-
ces in haar nieuwe baan en wellicht 
zien we haar ooit nog terug op onze 
Verbazisschool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En het grootste afscheid hadden we af-
gelopen week natuurlijk van onze oud-
ste kinderen, onze groep 8! 
Lieve Aaliyah, Sarah, Jamie, Isabelle, 
Noor, Nessa, Phenix, Anna Rosa, 
Rense, Sam, Exequiel, Damien, Augus-
tas, Joep en Billie wat hebben we de 
afgelopen jaren van jullie genoten en 
wat gaan we jullie missen! 
 
Afgelopen maandag gingen de kin-
deren van groep 8 naar zee en werden 
er heuse surfgoden geboren. Wat zag 
dat er cool uit. 

 
 In de avond kwamen alle leerkrachten 
en ouders en leerlingen van deze groep 
samen in Bungelland om de afscheids-
film te bekijken. De kinderen hebben 
daar samen met meester Rolph zo ont-
zettend hard aan gewerkt. Meester 
Rolph heeft daar, zeer terecht, op 
maandagavond een bedankje voor ge-
kregen.  

 

En hoewel iedereen veel vertrouwen 
had in de filmkwaliteiten van meester 
Rolph en de acteer- en schrijfkwalitei-
ten van de groep was iedereen met 
stomheid geslagen. Wat een prachtige 
en professionele film is het geworden! 

 
Gelukkig hebben de kinderen van alle 
andere groepen de film ook in de klas 
kunnen kijken. Van de kleuters tot de 
bovenbouw, iedereen was erg onder 
de indruk. 
Toen was het dondermiddag echt zo-
ver: groep 8 zou wegglijden van de ba-
sisschool. 
Na een tocht langs alle klassen, waarbij 
elke klas een mooi afscheidscadeautje 
voor onze toppers had, en een mooie 
speech voor elk kind, gleden onze bik-
kels hun toekomst tegemoet! 
We gaan ze missen maar zijn vooral zo 
ontzettend trots op ze en wensen ze al 
het goeds op hun nieuwe scholen. 
 
Beste ouders, verzorgers, kinderen en 
collega’s geniet enorm van jullie zo-
mervakantie en tot in het nieuwe 
schooljaar. 

 


