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wereld
nieuws

Vele ouders bleken bereid hun steentje bij
te dragen: tegels eruit, gaten graven,
toestellen
plaatsen,
cement
storten,
bestraten, vegen, etc., etc.
Met recht een heel avontuur.
Meer dan 400 uur zijn ze bezig geweest, wat
ons het nodige heeft bespaard.

[advertentie]

KOM AAN JE GERIEF

TEN 'TEIDE' VAN
TENERIFE

avonturen

PAD ?!

al dan niet gezegd(e):
·
·
·
WAMEL - Het valt niet te ontkennen. Het
was een bewogen jaar voor onze
basisschool De Laak, met voor- en
tegenspoed.
We denken dan natuurlijk aan het
onverwachte overlijden van Ria, die na vele
jaren van toewijding aan het einde van dit
schooljaar de Oudervereniging zou verlaten.
Niemand had kunnen bevroeden dat dit
afscheid zo'n permanent karakter zou krijgen.
Ook denken we aan Annie, die we volgend
schooljaar
weer
hopen
te
mogen
verwelkomen, aan Thea, die gisteren officieel
afscheid nam en Mari, die inmiddels weer z'n
beste beentje voorzet.
Maar er waren ook prettige berichten, zoals
dat Truus bereid was het directeursstokje
nog wat later te willen overdragen. De komst
van de nieuwe (circus-)directeur, die meteen
voor de leeuwen werd geworpen.
En dan natuurlijk ons 25-jarig jubileum, dat
groots werd gevierd.
We kunnen dit jaar afsluiten met iets
blijvends,
een
volledig
gerenoveerde
speelplaats.
Door het hele jaar heen zijn diverse acties
gevoerd, zoals de bloembollenactie en de
kaartenactie, en werden sponsors benaderd,
om het gehele project te kunnen financieren.
Een belangrijke aanvulling op het eigen geld
van de school en het bestuur.
Via een thermometer kon iedereen zien hoe
de geldinname groeide, en wat we ervoor
konden verwezenlijken.

Gelukkig namen de deskundigen het
voortouw en Leon veelal het heft (van de
-rubberen- "voorzitters"hamer) in handen.
Even leek het dat het plein omgedoopt zou
worden tot Hollenhof, maar die naam was
reeds geclaimd.
Helaas werd Boudewijn in de finale week
geveld door ‘n slijm-irritatie, al viel dat
slijmen van onze kant uit wel mee, dachten
we.
Bij alle arbeid werd een belangrijk principe
van de school in ere gehouden:

Een goede basis is het halve werk!
(N.B.: Uw redacteur heeft er veel van
geleerd: De volgende keer zal hij het zelf
làten doen.)
Ook voor de interne mens was er volop
aandacht. Zowel het team, als de
Oudervereniging zorgde veelal via het
ingenieuze doorgeefluik voor de nodige
versnaperingen, om het onder de brandende
zon nog enigszins werkbaar te houden.

Zonder hen hadden we niet
zo'n resultaat neer kunnen
zetten.

Leon, Boudewijn, vader
van Boudewijn, Fons,
Tonnie, pappa van
Marjolein, Jacco, John,
Joost, Tom, Jos, Jan,
Terry, Maarten, Patrick,
Hans, Tim, Michel, Peter,
Mark, John, Renee,
Bernie, Bart, John, Carlo,
Frank, André, Aart,
Henrie, Nico, Andre,
Anthony, André, Wim,
Nico, Wilbert, Geert, Ben,
Harm, Berry, Joost,
Joost, Peter, Richard,
Walter, Hans, Erik,
en die anderen die we hier zijn
vergeten
alsmede

Heidie, Petra, Brenda,
Hennie, Angela, Marja,
Helga en Jet

bedankt!
Na verhitte tijden is
het WEER helemaal
op orde en iedereen
in een vrolijke bui

[grapje]

gezocht
beheerder/uitbater M/V
voor onze geheel
vernieuwde speelplaats
in bezit van
middenstandsdiploma
en tapvergunning
voor naschoolse opvang
óók tijdens de vakantie(s)

Na een lange tijd van voorbereiding en
overleg was het dan eindelijk zover. Er kon
worden begonnen met het plaatsen van de
nieuwe speeltoestellen.

·
·
·
·
·

Vele handen maken licht(er) werk
'n Steentje bijdragen
Beter één steen in de hand, dan tien
op je voet
Oude bezems vegen ook schoon
Eén lijn trekken
Oefening baart…. zorgen
Tegeltjes wijsheid
Zand erover!!

Vanavond
worden
alle
hulpouders nog eens extra in
het (figuurlijke) zonnetje gezet.

Dinsdag 27 juni zou het avonturenpad
worden geopend. Mede onder druk van
groep 8 werd besloten de vrijgave uit te
stellen totdat alles klaar was.
Er moest immers nóg een toestel worden
geplaatst en alles moest worden gekeurd,
om de houdbaarheidsdatum enigszins op te
rekken. Alles bleek meer dan in orde, keurig!
Er is geen beweging in te krijgen, het zijn
immers de kinderen zélf die moeten
bewegen.
Na vandaag mag groep 8 nog 1 dag van hún
speelplein genieten, alvorens ze officieel
afscheid nemen van De Laak.

wenst iedereen namens Team,
Oudervereniging en Medezeggenschapsraad een welverdiende en fijne vakantie

