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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Uitrusten 
We hebben dit jaar een schooljaar dat doorloopt tot eind juli. Even doorbijten nog totdat we de 
zomervakantie kunnen gaan beginnen. Het wordt deze week echt al zomers met hoge temperaturen.  
Laten we hopen dat er nog een beetje mooi weer overblijft als onze zomervakantie gaat beginnen!  
De laatste weken van het schooljaar staan voor groep 8 voor een groot deel in het teken van de musical, er 
wordt daar heel hard aan gewerkt. Daarnaast wordt er natuurlijk ook nog geleerd en gewerkt, zodat de 
kinderen goed voorbereid zijn op het voortgezet onderwijs.  
Aan het eind van een schooljaar nemen we allemaal afscheid. Voor de meesten voor zes weken, voor 
sommigen is het een afscheid, omdat ze na de zomervakantie naar een andere school gaan.  
Maar allemaal zijn we toe aan rust en aan andere activiteiten dan school. We kunnen dan de batterij goed 
opladen om na de zomer weer fris te kunnen starten.  
 
Afscheid leerlingen  
Zoals gezegd nemen we van een aantal leerlingen voorgoed afscheid. Sommigen gaan naar een andere 
basisschool en de leerlingen van groep 8 gaan naar het VO. We wensen jullie veel geluk en voorspoed toe, 
maar vooral de zegen van God. Hij zal met je zijn!   
 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
Jou nabij op al je wegen 
Met zijn raad en troost en zegen.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.  
 
Terugblik 50 jaar  
We kijken terug op een zeer geslaagde feestweek, omdat de school 50 jaar bestond. Wat was het leuk om alle 
activiteiten met de kinderen te beleven, het plezier spatte er van af.  
We sloten de week af met een goed bezochte reünie van oud leerlingen, ouders, personeelsleden en 
bestuursleden! Mooi om de betrokkenheid door de jaren heen zo vast te houden.  
Voor de kinderen was er van het bestuur van LEV-WN nog een mooie verrassing: de leerlingenraad kreeg een 
cheque van wel duizend euro overhandigd om iets moois uit te zoeken voor de school. Wat dat gaat worden 
is nog spannend.  
 
Verbouwing in de vakantie 
Ook deze zomer wordt er weer een flinke verbouwing uitgevoerd op school. De toiletten worden vernieuwd, 
de wasbakken en keukentjes in de lokalen worden vervangen en in de lokalen wordt LED verlichting 
aangebracht. Daarna kunnen we er voorlopig weer tegenaan!  
 
Rapport 
Op vrijdag 15 juli wordt het tweede rapport mee naar huis gegeven met de leerlingen. N.a.v. dit rapport zijn 
er geen gesprekken meer gepland met ouders/verzorgers. Uiteraard kunt u wel contact opnemen met de 
leerkracht van uw kind als u over dit rapport vragen/opmerkingen hebt. In het ouderportaal van ParnasSys 
kunt u alle citoscores en toets resultaten van uw kind inzien.  
In september staan er startgesprekken gepland. Ook dan kunnen resultaten/citoscores besproken worden. 



Jaarsluiting   
We houden 20 juli van 11.30-12.00 uur een jaarsluiting met de kinderen van groep 3-7.  
Daarna begint om 12.00 uur de zomervakantie! 
Dit jaar houden we geen jaarsluiting met ouders, omdat om 13.00 uur de bouwwerkzaamheden al beginnen 
en ook omdat de kleuters er niet bij zijn op woensdag.  
Na de vakantie houden we wel een nieuwjaarsreceptie aan het  begin van de eerste schooldag, waarvoor 
ouders van harte worden uitgenodigd. Meer informatie hierover volgt later.  
 
Agenda 
11 juli                  Sterrenkijker juli 
15 juli                  Rapport 2 mee naar huis 
18 juli                  groep 8 neemt afscheid van de school 
                             ‘s  Middags nemen kinderen een kijkje in hun   
                             nieuwe klas 
19 juli                  laatste schooldag groep 1 en 2 
                             afscheidsavond groep 8 
20 juli                  laatste schooldag groep 3-7 
21 juli- 2 sept.   zomervakantie! 
5 september      nieuwjaarsreceptie 
 
Weekliederen  U vindt deze liederen op de liedlijst Weeklied 2021/2022 
11 juli                 U bent die u bent 
18 juli                 Heer onze Heer 
 
Jarigen juli/ augustus/ september 
12 juli                Manuel groep 1/2b 
14 juli                Samuël groep 7/8 
14 juli                Rhodé groep 3 
20 juli                Sylvano groep 1/2a 
20 juli                Xander groep 3 
20 juli                Yinthe groep 3 
30 juli                Hanna groep 7/8 
4 augustus       Jolien groep 7/8 
6 augustus       Remy groep 6/7 
9 augustus       Jerehmias groep 1/2b 
10 augustus     Hannah groep 1/2b 
12 augustus     Michaëla groep 6/7 
14 augustus     Lucas groep 3 
15 augustus     Thijs groep 1/2b  
18 augustus     Sanne groep 4 
19 augustus     Joanne groep 7/8 
 
Gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst! 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Lizo Koppejan, directeur 
Esther Bakker, teamleider                                       
Hart voor alle kinderen 
 
 

20 augustus     Mats groep 4 
22 augustus     Kees groep 4 
20 augustus     Chantal groep 1/2a 
21 augustus     Robin groep 5/6 
26 augustus     Anaïs groep 5/6 
28 augustus     Joshua groep 7/8 
30 augustus     Mason groep 1/2b 
30 augustus     Lucas groep 1/2b 
31 augustus     Benji groep 1/2a 
1 september    Milan groep 3 
2 september    juf Anneke 
4 september    Nina groep 5/6 
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Binnen LEV-WN geven wij onderwijs met de Bijbel als basis op 26 basisscholen in het westen van ons land. 
We hebben hart voor alle kinderen en Geloven in Ontwikkeling! 

 

 
 


