
                                                                                           

 
MAANDMEDEDELINGEN  

BOMBARDON 

 
           
                           juli  en augustus 2022 
 
 
Bereikbaarheid De Bombardon 
ma, di, do, vr van 8.15 tot 16.30 uur  
en woe van 8.15 tot 15.30 uur 
tel. 036-5373560 
e-mail: administratie@bombardon.asg.nl 
website: www.bombardon.asg.nl  
___________________________________ 

 
BELANGRIJKE DATA 
in aanvulling op de jaarkalender die alle 
ouders hebben gekregen 
 
vrijdag 8 juli 
laatste schooldag schoolverlaters groep 8. 
Zij zijn een week eerder vrij. 
 
donderdag 14 juli 
rapporten uitdelen 

 
vrijdag 15 juli 
lesvrije dag; alle leerlingen zij vrij 
 
maandag 18 juli tot en met vrijdag 26 
augustus 
zomervakantie 
 
maandag 29 augustus 
eerste schooldag nieuwe schooljaar 

mailto:administratie@bombardon.asg.nl
http://www.bombardon.asg.nl/


                                                                                           

 
 
MAANDMEDEDELINGEN 
komend jaar mag u de mededelingen 
verwachten op:                     
2-9, 7-10, 18-11, 13-1, 17-2, 31-3, 12-5, 
16-6, 14-7. 
 
 
PERSONEEL 

 
 
Dag Collega’s,  
 

 
 
Dag juf Maria! 
Heel veel plezier met je pensioen, we gaan 
je missen ! 
 
Dag juf Pia, we gaan je missen ! 
Heel veel plezier en succes op je nieuwe 
werkplek! 
 
Dag juf Dieuke, we gaan je missen ! 
Heel veel plezier en succes op je nieuwe 
werkplek. 
 
 
 

 
 
Welkom, 

 
 
Juf Marieke Boot komt komt na de 
zomervakantie ons team als leerkracht 
versterken. 
Zij is een ervaren leerkracht in het 
speciaal, voortgezet en speciaal basis 
onderwijs. 
 
Juf Femke van der Wal komt ons team als 
onderwijsassistent versterken. 
Juf Femke heeft ervaring in het speciaal 
basisonderwijs. 
 
Juf Laura van Eenennaam-van Rijn komt 
na de zomervakantie ons directie team 
versterken. 
Juf Laura is een oud-collega van ons.  
 
Zij  hebben er veel zin in om bij ons te 
komen werken. 
Welkom op de Bombardon! 
 
 
Fijn nieuws,  
 

 
 



                                                                                           

 
 
Na de zomervakantie hoopt juf Donna 
weer terug te keren na haar 
zwangerschapsverlof.  
 
Juf Melissa en juf Sharmaine zijn in 
verwachting. Gefeliciteerd! 
 
 
LEERKRACHTENTEKORT 
 

 
 
Na de zomervakantie starten we op de 
Bombardon met 16 groepen. 
We zijn ontzettend trots en blij dat we 
voor alle groepen goede en fijne 
leerkrachten en onderwijsassistenten 
hebben. 
Dit betekent dat we voor alle leerlingen en 
groepen een 5-daagse schoolweek kunnen 
realiseren. 
Toppers zijn het! 
 
NIEUWE LEERLINGEN  

 
Wij gaan een flink aantal nieuwe  
leerlingen verwelkomen op de 
Bombardon. Fijn ! 
 

 
MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
Heeft u een vraag voor 
de MR? 
Deze kunt u altijd aan 
de leden stellen via 
onderstaand mailadres. 
mr@bombardon.asg.nl 
 
Wilt u meedenken en meepraten over deze 
onderwerpen, meldt u zich dan aan voor de 
MR. 
         

Stichting Hoogvliegers 
 
 
 

Hoe mooi is dat. 
Onze eerste 
Bombardon leerling 
gaat samen met 
meester Sven vliegen! 

Wilt u uw kind ook aanmelden? 
Dat kan bij meester Sven. 
 
AFSCHEID LEERLINGEN 
 
Wij vierden vorige week het afscheid van 
onze schoolverlaters.  
Dit was een  bijzonder en fantastisch 
afscheid. We hebben genoten van de film 
en alle leuke aktiviteiten die we met de 
schoolverlaters op die dag hebben gedaan 
 
ZOMERVAKANTIE 
 

Wij wensen iedereen een fantastische 
zomervakantie en we zien elkaar graag 
weer gezond en wel terug op  
maandag 29 augustus 
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