Geachte ouder(s) en verzorger(s),
Voor u ligt het laatste nummer van de St. Thomasluiden
van het schooljaar 2016-2017. Nog één schooldag en
dan is het zomervakantie!
U bent vanaf 11 uur van harte welkom op het
schoolplein om afscheid te nemen van groep 8 en met
ons af te tellen richting de zomervakantie.
Het nieuwe schooljaar start op maandag 4 september.
Voor alle ouders staat er om kwart over 8 een kopje
koffie klaar!
Welkom
In de vorige St. Thomasluiden hebben we al vermeld
welke nieuwe kleuters er in september op school
komen. Maar zij zijn niet de enige kinderen die we op de
eerste schooldag verwelkomen.
Ook Doha (groep 8) en Nada Bouzaghdoud (groep 5),
Joleen (groep 5) en Lana Noordenbos (gr 2 VV), Lauren
Poeste (groep 2 VV) en Vemka Koopmans (groep 6)
komen na de zomervakantie bij ons op school.
Afgelopen dinsdag hebben de kinderen al kennis
gemaakt met elkaar tijdens de doorschuifochtend. We
hopen dat ze zich snel thuis voelen bij ons op school.
Afscheid van een aantal kinderen……
Aan het einde van het schooljaar wordt er altijd afscheid
genomen van een aantal kinderen. Natuurlijk van de
kinderen van groep 8. Zij gaan na de zomervakantie naar
het voortgezet onderwijs. We nemen afscheid van:
Melle Born, Maaike van Bruggen, Thomas Eenling, Sem
van Gorkum, Just Koopal, Falisha Meijer, Celia Mousali,
Tara Pars, Koen Zeilstra, Daan Zijlstra, Shannon
Antonisse, Bram Bekhof, Mauro de Boer, Pascal
Buursma, Bente van Dam, John Dijkstra, Maayke
Dirksen, Luc Foekema, Ilva Gersee, Cisko Gort, Caitlin
Haije, Misha Halma, Anne Cecila Huizinga, Sil Keizer,
Amber Kestens, Kian Klarenbeek, Redmer van der Kooi,
Shannon Lamsma, Tymo van der Meer, Jacinto Meerstra,

Bas Nyenhuis, Tycho Petersohn, Lars Postma, Noël
Spoelstra, Patricia Stobbe, Dorte Voorhout, Diede
Wagenaar, Dana Walstra, Femma Zeilstra.
Daarnaast gaan er ook kinderen van school doordat ze
gaan verhuizen of om andere redenen. Thymen en
Esmee Dorenbos gaan naar de Wiardaskoalle in
Goutum, Kaj en Puck van Dasselaar en Roy Augenbroe
gaan naar De Pionier in Techum, Jesper de Roos gaat
naar de Wassenberghskoalle in Lekkum, Thimo en Jinte
de Groot gaan naar De Vlieger in Zwolle, Ruben Borger
gaat naar de Radbodus in Dronrijp, Daniël en Thomas
Hemmer naar Het Spectrum in Peize, Jarno Visser gaat
naar de Koningin Wilhelmina school Fonteinstraat,
Fenna Rurenga gaat naar de Koningin Wilhelmina school
Transvaalstraat, Delano Callender gaat naar Het Palet en
Renske Burink gaat naar Kadoes in Albergen. Wij wensen
alle kinderen veel plezier op hun nieuwe school en
hopen in de toekomst nog eens iets van hen te horen.
Luizencapes wassen
Uw kind krijgt voor de vakantie de luizencape mee naar
huis. Wij willen u vragen de cape te wassen op 30
graden. Graag het naamkaartje er vóór het wassen
uithalen en het daarna er weer instoppen. We
verwachten dat uw kind de cape op de eerste dag na de
vakantie weer meeneemt..
Vakantie rooster schooljaar 2017-2018
Hierbij alvast het vakantierooster voor het nieuwe
schooljaar.
Vakanties:
Herfstvakantie: 23-10-2017 t/m 27-10-2017
Kerstvakantie: 25-12-2017 t/m 05-01-2018
Voorjaarsvakantie: 26-02-2018 t/m 02-03-2018
Pasen: 30-03-2018 en 02-04-2018
Koningsdag: 27-04-2018

Meivakantie en Hemelvaart: 30-04-2018 t/m 11-05-2018
Pinksteren: 21-05-2018
Zomervakantie: 23-09-2018 t/m 31-08-2018
Vrije middagen (vanaf 11.45u voor alle groepen):
Dinsdagmiddag 10 oktober (studiemiddag)
Vrijdagmiddag 22 december (kerstvakantie)
Donderdagmiddag 22 maart (studiemiddag)
Maandagmiddag 25 juni (studiemiddag)
Vrijdagmiddag 20 juli (zomervakantie)
Berichtje meester Peter
Dag beste ouders,
Het is de afgelopen maanden nogal anders gelopen dan
dat ik me aan het begin van het schooljaar had
voorgesteld. In maart raakte de motor dermate
oververhit, dat ik een pas op de plaats moest maken. Nu,
een aantal maanden later, kan ik zeggen dat ik in staat
ben om weer wat gepaste afstand van mijn werk te
nemen. Dat is een proces dat me niet gemakkelijk
afgaat. In de eerste weken ging er geen uur voorbij of ik
dacht aan school. “Nu gaan de kinderen naar binnen.”
“Nu mag de container aan de weg” en meer van dat
soort schijnbaar onbelangrijke zaken. Het bewijs dat de
St. Thomasschool een groot deel van mijn leven invulde.
Van mijn werkgever, de Bisschop Möllerstichting, krijg ik
alle ruimte om te herstellen en alles goed op een rij te
zetten. Het duurt nog zo’n negen jaar voordat ik met
pensioen ga, dus wil ik een duurzaam spoor uitzetten
voor de nabije toekomst. Dat hoef ik niet alleen te doen.
Ik krijg bij die zoektocht de nodige begeleiding.
Wat ik naast mijn team het meeste mis, zijn de kinderen.
Als ik van tijd tot tijd teamleden spreek, vraag ik ze: “Hoe
gaat het met ….” Ik voelde me sterk genoeg om
afgelopen maandag afscheid te nemen van onze
schoolverlaters van groep 8. Iets wat je ooit bent
aangegaan, moet ook goed afgesloten worden. En
omdat groep 8 onze school verlaat, vond ik het gepast
om ze een fijne toekomst toe te wensen en ze nog wat
goede raad mee te geven. Op die dag zag ik ook vele
kinderen van andere groepen en ze gaven me het
warme gevoel dat ze me nog niet waren vergeten!
Ik ben erg blij dat de vervanging door het team onder
leiding van juf Saskia en juf Froukje zo goed is opgepakt.
Zij samen met het team staan voor hun opdracht! Dat
tekent de organisatie en cultuur van de school en laat
zien wat er in een lange reeks van jaren is opgebouwd.
Wij zullen elkaar zeker weer tegenkomen. In welke
hoedanigheid en wanneer dat zal zijn, zal de toekomst
uitwijzen. Ik wil u hierbij alvast bedanken voor de blijken
van medeleven de afgelopen maanden.

Ik wens u allen een prachtige vakantie toe in goede
fysieke en mentale gezondheid. De betekenis van die
wens kende ik uiteraard al vele jaren, maar is de
afgelopen maanden toch weer even wat bewuster
beleefd.
Een hartelijke groet,
Peter Mulder
Nieuwe leesouders gezocht
Afgelopen schooljaar was er op dinsdag- en
donderdagmorgen van kwart over acht tot kwart voor
negen tutorlezen. In een één op één situatie lezen kind
en ouder dan samen uit een boek of ze lezen een tekst.
Helaas gaat een aantal ouders stoppen. Daarom zijn we
dringend op zoek naar nieuwe leesouders. Denkt u er
alvast over na. In de eerste van het nieuwe schooljaar
ontvangt u per mail de uitnodiging om u op te geven.
Bericht van de Oudervereniging
OV-leden en hulpouders gevraagd!
Het pannenkoekenfeest is traditioneel de laatste
activiteit van het schooljaar die de OV organiseert. Ook
alle andere festiviteiten gedurende het jaar hebben de
leden van de OV samen met school met veel plezier voor
de kinderen geregeld.
Vooraf is de OV al druk met de voorbereidingen en
tijdens de activiteit zijn we meestal achter de schermen
bezig. Lijkt het je leuk om samen met ons de activiteiten
te organiseren? Meld je dan alvast aan voor komend
schooljaar via oudervereniging@thomasschool.nl.
De OV kan het natuurlijk niet helemaal alleen, daarom
hebben we een poule van hulpouders. Per activiteit
doen we een oproep aan de ouders in de poule om mee
te helpen. Hoe meer ouders in de poule, hoe flexibeler
we zijn. En hoe leuk is het om betrokken te zijn bij de
activiteiten van je kind! Wil jij ook af en toe helpen?
Meld je dan ook aan via
oudervereniging@thomasschool.nl.

Zet het alvast in uw agenda…woensdag 27
september is het tuinfeest en de sportdag.
De Schooladviescommissie, de Oudervereniging de
medezeggenschapsraad en het team
van de St. Thomasschool
bedankt iedereen voor de inzet in het afgelopen
schooljaar en wensen u allen een hele fijne
vakantie toe. Op 4 september hopen wij elkaar
weer uitgerust en in goede gezondheid te mogen
begroeten.

