Als we met de voorbereidingen voor het eindfeest starten
weten we het al… de vakantie komt eraan. Dit jaar had de
feestcommissie besloten om het aloude Ganzenbord spel
weer eens uit de kast te halen. Van te voren was het wel even
spannend of alles buiten door kon gaan want de
weerberichten gaven “hier en daar een bui op”. Gelukkig
vielen de buien ‘daar’ en niet ‘hier’. We hadden zelfs zon. Op
het plein en rond de school waren weer vele nieuwe en oude
spelletjes te spelen. De kinderen en dus ook de ouders en
leerkrachten genoten. Alle spelletjes waren even leuk vooral
‘beschuitfluiten’ en ‘liedjes gorgelen’ zorgden voor veel
hilariteit. Ook de koffiecorner werd druk bezocht onder
andere door vele opa’s en oma’s die hun kleinkinderen
kwamen aanmoedigen. Elk jaar is het tevens weer verrassend
te merken dat er nog zoveel oud leerlingen komen helpen

met de spelletjes of gewoon nog even op hun oude school
komen kijken.
Rond kwart voor 12, als alle spelletjes klaar en opgeruimd
zijn, kwam groep 8 weer aan de beurt voor het jaarlijkse
uitglijden. Na het praatje van juf Nikki gleden de kinderen na
een luide confetti knal voor de laatste keer van de glijbaan.
Menig stiekem traantje wordt dan wel weggepinkt. We
wensen alle deze kinderen heel veel succes op hun nieuwe
school!
Niet alleen van groep 8 werd deze keer afscheid genomen
ook van juf Sandra, die wegens gezondheidsproblemen moet
stoppen met lesgeven, van meneer Eric, die als directeur bij
de Maria Regina een nieuwe uitdaging aangaat, en van
meneer Frans, die hoewel jong van lijf en leden, gaat
genieten van een welverdiend pensioen.
Ook deze 3 collega’s wensen we het allerbeste toe!
Dan nog een laatste dag, de tafeltjes en stoeltjes poetsen,
alles nog wat opruimen en voor de laatste keer een gezellig
samenzijn in de ”oude” klas.
En dan is het eindelijk…….. vakantie.
Lieve ouders, hartelijk dank voor uw hulp het afgelopen jaar,
wij wensen U en uw kinderen een hele fijne vakantie toe!

Leerkrachten Sint Maarten.

en nu………………………………….

zijn we effe op

vakantie……………………………………………………………..!

Tot…………………. 22 augustus!

