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Beste ouders/ verzorgers, 
 
We zijn aan het einde van het schooljaar gekomen. Het schooljaar heeft zich gekenmerkt 
door een bijzondere periode namelijk het thuisonderwijs. We hebben van veel van u 
teruggekregen dat u tevreden was over de manier waarop we dit hebben georganiseerd. 
Wat is het fijn dat te horen. Wij zijn ook ontzettend blij met de manier waarop u dit heeft 
vormgegeven thuis; zonder uw hulp en begeleiding was dit zeker niet gelukt. 
 
Nu is het dan bijna zomervakantie. Deze vakantie zal misschien anders verlopen dan 
gepland. Toch hopen we dat u en uw kind zullen genieten van de vakantie en dat iedereen 
weer uitgerust op school zal verschijnen op 31 augustus.  
 
We wensen, namens het team, een fijne zomer! 
 
Sanneke Batenburg en Machteld Metz 

 



Mededelingen 
 
Klassenfoto 
Juf Ina heeft alle klassen op de foto gezet, welke u inmiddels heeft ontvangen. Wij hebben van 
verschillende ouders de vraag gekregen waarom er geen schoolfoto´s dit jaar gemaakt zijn. De 
schoolfotograaf zou dit jaar in mei komen, maar ivm de perikelen rondom het corona virus was dit niet 
toegestaan. Wij hebben ons aan de richtlijnen van het bestuur en het RIVM gehouden. Ook wij 
hebben begrepen dat andere scholen het wel alsnog gedaan hebben, dus wij begrijpen de vragen 
hierover, maar wij hebben het gedaan volgens de regels. Excuses voor wie we hiermee teleurgesteld 
hebben. 
 
Ouderraad 

Namens de Ouderraad en leerkrachten 
van De Kriekenhof willen wij alle 
(hulp)ouders, opa’s en oma’s, vrienden en 
familie bedanken voor hun inzet bij de 
activiteiten tijdens dit schooljaar. Dankzij 
uw bijdrage is het mogelijk om deze 
activiteiten tot een succes te maken.  
 

Wij hopen u volgend schooljaar weer te zien! 
 
Ouderbijdrage 
Jaarlijks betaald u de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is bedoeld ter bekostiging van diverse binnen- 
en buitenschoolse activiteiten. Zonder uw bijdrage kunnen deze activiteiten niet doorgaan. Ook dit 
jaar heeft de ouderraad deze ouderbijdrage weer gebruikt om leuke activiteiten te organiseren voor de 
kinderen. Het juffenfeest is daar een groot voorbeeld van! Mede door uw bijdrage hebben we er zo´n 
leuk feest van kunnen maken met elkaar. Heeft u de ouderbijdrage nog niet overgemaakt voor dit 
schooljaar, dan kunt u dit alsnog doen naar: rek. nr.: NL11 RABO 011 16 75 472 t.n.v. De Kriekenhof 
Ouderraad. Vergeet niet duidelijk de naam en de groep van uw kind(eren) te vermelden. 
 
Afscheid groep 8 
Wat hebben we een fantastisch mooie afscheidsavond gehad voor groep 8. In de tuin van de opa en 
oma van Lucas konden we alle ouders en de broertjes/ zusjes ontvangen. Groep 8 heeft een mooie 
musical opgevoerd. Op woensdag 15 juli hebben we ze met elkaar uit de school begeleid door een 
erehaag van kinderen.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Juffenfeest 
Op donderdag 16 juli vieren we met elkaar het juffenfeest. Helaas mogen er dit jaar geen hulpouders 
bij zijn, maar we maken er toch een geweldige dag van met de kinderen. Om 14.00u zijn de kinderen 
uit en hebben ze vakantie.  
 
Start nieuw schooljaar 
Op 31 augustus 2020 zullen we weer fris en fruitig van start gaan met elkaar.  
U heeft de jaarkalender voor het nieuwe schooljaar reeds ontvangen.  
 
 
 
 
Jarigen juli 
 
2 juli Carice gr 5/6 17 juli Fiene gr 5/6 

7 juli Yasmin gr 3 24 juli Keano gr 1/2 

8 juli Evy gr ½  24 juli Norah gr 1/2 

9 juli Kaj gr ⅚  24 juli River gr 7/8 

9 juli Gijs gr ½  31 juli Job gr 4/5 

10 juli Kim Ly gr ½  17 juli Fiene gr 5/6 

11 juli Thijn gr ½   

13 juli Noa-Lynn gr 7/8  

17 juli Ravi gr ½   
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Zomervakantie t/m 30 augustus 2020 


