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AGENDA
JUNI 2021

VERJAARDAGEN

10 juni

Tuinles Pluto en Mercurius

14 juni

Studiedag, de kinderen zijn vrij

JUNI
17 juni

Tuinierles Jupiter en Mars

27 juni

17 juni

Jeugd Bakkie fietsen
Pluto en Mercurius

JULI

18 juni

Sportdag

21 juni

Start citoweek

29 juni

Schoolreisje Duinrell

juf Mayke

21 Juli

Bas

26 juli

Dylan

JULI 2021
1 juli

Tuinierles Jupiter en Mars

Vanaf 5 juli

Rapportgesprekken

9 en 12 juli

Musical

15 juli

Afscheidsfeest schoolverlaters
georganiseerd door ouders

16 juli

Laatste schooldag, de kinderen
zijn om 12.30 uur uit.

Vanaf 17 juli zomervakantie!!!

Juf Irma weer terug van verlof
Mijn verlof zit erop. Wat een fijne en heerlijke kraamtijd heb ik gehad. Met Camille gaat het
goed. Ze is alweer bijna 6 maanden oud.
Zo fijn om weer op school te zijn en de kinderen te zien. Wat heb ik ze gemist en wat zijn de
kinderen gegroeid het afgelopen jaar. Heel leuk om te zien
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Bericht van juf Elsbet
Beste ouders,
Op 2 juni ben ik officieel met zwangerschapsverlof gegaan, om zo rond 10 juli hopelijk een
gezond zoontje op de wereld te zetten. De baby is nu al enorm verwend door alle lieve
kadootjes en berichtjes die ik heb gehad! Ik ga de kinderen enorm missen en verheug me
stiekem nu al op mijn terugkomst. Ik zal waarschijnlijk weer na de herfstvakantie aan het
werk gaan... maar nu eerst even van mijn rust genieten. Alvast een goede zomer gewenst en
tot volgend schooljaar!
Juf Elsbet

Musicus in de klas
Op vrijdag 21 mei was er in Jupiter mooie klassieke muziek te horen. We kregen namelijk
bezoek van een musicus van het Residentie orkest. Annette kwam binnen met een koffertje
op haar rug en het duurde even voor we geraden hadden welk instrument zij speelde: het
was de klarinet. Ze heeft ons uitgelegd hoe je geluid uit een klarinet krijgt (met een riet),
voor ons gespeeld en ons verteld over haar leven als musicus bij het Residentie Orkest. De
kinderen hadden veel vragen. Ook heeft Annette ons meegenomen in de rol van dirigent. De
kinderen leerden met welke gebaren ze Annette harder of zachter en langzamer of sneller
konden laten spelen. Dit werd met verve uitgeprobeerd door Maxim, Bou, Lilly en Daniëlle.
De les Musicus in de klas is het eerste onderdeel van het programma Ontdek Het Orkest van
het Residentie Orkest. De komende jaren gaan we nog een aantal keer genieten van lessen
rondom muziek en dirigeren.

GMR
Sinds maart 2021 vertegenwoordigt Lina Kabal, de moeder van Damin (Jupiter) Het Open
Venster in de GMR van de Haagsche Schoolvereeniging. Hieronder stelt ze zichtzelf voor:
Hallo allemaal,
Mijn naam is Lina Kabal en ik ben de moeder van Damin uit groep Jupiter. In het dagelijks
leven ben ik ondernemer. Op dit moment geniet ik van mijn verlof en hoop ik binnen een
aantal weken te bevallen van mijn dochter.
Sinds kort vertegenwoordig ik het Open Venster in de GMR. Dit doe ik met veel plezier.
Het is fijn om actief mee te kunnen denken over onderwerpen die van belang zijn voor de
kinderen, maar ook voor de ouders en het personeel. Als de basis goed is, dan komt dat de
kwaliteit van het onderwijs ten goede. Als lid van de GMR hoop ik hier een positieve
bijdrage aan te kunnen leveren.
Groeten, Lina
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Schooltuinen
Jupiter en Mars hebben afgelopen donderdag weer genoten van een bezoek aan
stadsboerderij De Reigershof, waar wij onze eigen schooltuin mogen verzorgen. De
tomatenplant wordt al reusachtig en ook de uien, wortelen en goudsbloemen groeien
gestaag. Met dit warme weer was het hard nodig dat de planten flink wat water kregen. Ook
hebben we onkruid gewied en snijbiet gezaaid. Het hoogtepunt was natuurlijk het oogsten:
de kinderen mochten spinazie en radijzen met wortel en al uit de grond trekken. Er werden
al flink wat recepten voor smoothies, salades en complete diners gedeeld met elkaar. We
zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het jullie allemaal heeft gesmaakt! Na afloop hebben we
nog even in de touwen gehangen. Wat boffen we elke keer met het weer tijdens deze leuke
middagen!
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Afscheidsfeest Schoolverlaters
De ouders van de schoolverlaters organiseren een feest voor alle kinderen van Het Open
Venster. Hieronder de uitnodiging van de ouders:
Ook dit jaar zijn er natuurlijk weer schoolverlaters en wordt er een musical
voorbereid ter afscheid. Graag willen we als afsluiting als ouders van de
schoolverlaters een groot feest organiseren met alle leerlingen van de school! Zoals
het er nu uitziet, zal dat ‘s avonds op
15 juli zijn van 19.00-22.00 in de Westwood in Scheveningen.
De locatie is nog even onder voorbehoud van aankomende aanpassingen
Coronabeleid. Mocht het binnen toch niet kunnen, zullen we een alternatief
bedenken.
Leuk als jullie kind er ook bij is! Mocht het niet lukken, zou het fijn zijn als u even
afmeldt per mail acvanbruchem@yahoo.com of whatsapp 06-23244946. En anders
bij deze alvast de vraag de datum vrij te houden!
Hartelijke groet namens de ouders

Met hartelijke groeten van het team van Het Open Venster
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