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In deze allerlaatste nieuwsbrief van schooljaar 2020-

2021: 

 

• Juffen- en meneren dag & afscheid juf 

Annemieke 

• Ontruiming 

• Ouderbedankje 

• Musical groep 

• Uitzwaaien groep 8 

• Afscheid juf Annemieke 

 

 

• Juffen-en meneren dag & afscheid 

Annemieke 

 

Op 1 juli vond de zogenaamde de juffen- en 

meneren dag (verjaardagen leerkrachten) plaats en 

het afscheid van juf Annemieke voor de leerlingen. 

Er waren springkussens geregeld voor deze dag, 

maar door de slechte weersverwachtingen zijn deze 

verplaatst naar de week erna.  Juf Annemieke is alle 

groepen afgegaan om afscheid te nemen van de 

leerlingen. In elke groep werd zij getrakteerd op 

mooie verhalen, mooie tekeningen, cadeautjes, 

liedjes of dansjes. 

Alle kinderen werden door juf Annemieke 

getrakteerd op een heerlijk ijsje van Crusio.  

 

 

 
Genieten van het lekkere ijsje. 

 

Voor elke groep had zij een vogelhuisje gemaakt. Die 

kreeg elke klas ter herinnering.  
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Op dinsdag 7 juli was het gelukkig weer mooi weer 

en werden de springkussens (inclusief complete 

stormbaan)  geplaatst. Een op het kleuterplein en 2 

op het grote plein en naast het pannaveld. Dat was 

genieten voor de leerlingen!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

• Ontruimingsoefening 

 

Door de Coronaperiode was het er niet van 

gekomen, maar het moest dit jaar ook nog 

gebeuren: een ontruimingsoefening. Deze vond deze 

keer onaangekondigd plaats. De oefening verliep 

prima. Binnen 7 minuten waren alle leerlingen en de 

peuters buiten de school en verzameld op het 

pannaveld. De BHV-ers meneer Johan en juf 

Annemieke waren zeer tevreden. 
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         En weer terug naar de klas. 

 

• Ouderbedankjes 

 

Normaliter organiseren wij een bedank middag voor 

alle ouders die ons het afgelopen jaar geholpen 

hebben. Door dat vervelende COVID-19 was dat dit 

jaar helaas niet mogelijk. U heeft ons allen geholpen 

door thuisonderwijs te geven en uw kind thuis op te 

vangen toen de school gesloten was. Respect en 

dank daarvoor. Daarom hebben we ervoor gekozen 

elke leerling zijn/haar ouders een persoonlijk 

bedankje te laten geven namens het team en de  

leerlingen.  

              

• Musical groep 8 

 

Wekenlang hebben de leerlingen geoefend, tekst in 

hun hoofd gestampt, harder en duidelijker leren 

praten en ga zo maar door. Het was af en toe 

bikkelen en zwoegen, maar mede door de inzet van 

juf Petra en Madeleine is het helemaal goed 

gekomen! 

De eindmusical heeft gelukkig plaats kunnen vinden, 

weliswaar in een iets andere versie. I.v.m. de 

verplichte afstand tussen volwassenen is er voor 

gekozen om de musical 2 x op te voeren. Alleen de 

ouders en eventuele broers en zussen waren 

uitgenodigd. Voor de opa’s en oma’s is een goede 

opname gemaakt door Satyam, de pappa van Aron, 

Rosa en Ella. Deze film is voor geïnteresseerden op 

You tube terug te vinden, alleen met deze link:  

https://youtu.be/rwCXMQ8xfG4      

Het was een geweldige musical. De leerlingen 

hebben genoten tijdens de generale repetitie en de 

ouders waren ’s avonds (terecht) vol trots! 

        
       Genieten! 

https://youtu.be/rwCXMQ8xfG4
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De zaalopstelling voor de genodigden van de bruiloft. 

 

 
Groep 8 in actie. 

 

• Uitzwaaien groep 8 

 

Afgelopen woensdag hebben we groep 8 

uitgezwaaid. Door het slechte weer vond dit binnen 

plaats. De leerlingen van groep 1 t/m 7 hebben door 

de hele school poortjes gevormd, waaronder de 

leerlingen van groep 8 een voor een door liepen.  

     
 

Op het bordesje bij de uitgang naar het grote plein, 

kregen ze door juf Annemieke de hand geschud 

(sorry, Corona vergeten ☺ ) en werden ze volgens 

traditie door haar de school ‘uitgeschopt’. Tot ziens 

kanjers van groep 8. Het ga jullie goed! 

        
 

• Afscheid juf Annemieke 

 

Nadat we afscheid hadden genomen van groep 8 

was er gelegenheid voor ouders om afscheid te 

nemen van juf Annemieke. 
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Ik wil u allemaal heel  erg bedanken voor de lieve 

kaartjes, mooie complimenten,  cadeautjes en 

bloemen die ik heb ontvangen. Het cadeau van alle 

ouders samen was ook erg geslaagd: een heel mooi 

uitgebreid pakket van Rituals (ik kan nog heel lang 

lekker ruiken ☺) en een dinerbon van de Berk. Die 

ga ik lekker samen met man opmaken! 

 

Heel erg bedankt daarvoor! 

 

           
 

Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd 

op Marco Polo. Ik wil u bedanken voor het 

vertrouwen. Ik heb ervan genoten om samen  met 

het team de school op te bouwen tot wat hij nu is, 

samen mogen we trots zijn op het resultaat. Ik 

koester de warme contacten en mooie gesprekken 

die ik met u en de kinderen heb gehad. 

Ik wens u en uw gezin het allerbeste toe! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

mede namens de rest van het team, 

 

Annemieke Martens 

 



 

 

 
    

 

 

             

 

 

 

 

 

 


