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Geachte ouders/verzorgers 
 
Hierbij ontvangt u de 16de  nieuwsbrief van het 
schooljaar 2017-2018. 
 
 
Officiële opening 
Nu we al weer helemaal gewend zijn in ons 
mooie nieuwe gebouw willen we de school ook 
officieel gaan openen. Er komt nog een officiële 
uitnodiging maar we willen u vast laten weten 
dat het maandag 25 juni zal plaatsvinden. Alle 
ouders en verzorgers zijn bij het officiële gedeelte 
ook van harte welkom. Het start om ongeveer 
13.45 uur.  
Na 15.15 uur is er inloop, daar kan u verdere fa-
milie en vrienden voor uitnodigen, we moeten 
rekening houden met de ruimte die beschikbaar 
is voor het officiële moment.  
 
Afscheid nemen 
We vinden het volstrekt logisch dat de ou-
ders/verzorgers van de kleuters de kinderen tot 
aan de klasdeur brengen. Ook voor sommige 
oudere leerlingen is dit noodzakelijk. En als een 
kind begint op een nieuwe school is het in het 
begin ook wel erg fijn, dat u even meekan gaan. 
Ouders/verzorgers weten dit heel goed van hun 
kind.  
Toch is het belangrijk om je regelmatig af te vra-
gen of het nu nog nodig is. Opvoeden betekent 
ook het kind op eigen benen te laten staan en het 
niet te helpen met dingen die het prima zelf kan. 
Het is een voortdurend meer loslaten van het 
kind. 
Als u uw kind naar school brengt, vragen we u 
daarom bij het hek of op het schoolplein afscheid 
van uw kind te nemen, tenzij uw kind hier nog 
niet aan toe is. En als het wel noodzakelijk is om 
mee naar binnen te gaan, zorgt u er dan voor dat 

wanneer de bel gaat, u ook de school verlaat. De 
leerkrachten hebben dan geen tijd meer. Rust en 
orde is erg belangrijk voor onze kinderen.  
Als u iets belangrijks hebt te vertellen aan de 
leerkracht, doe het dan ruim voor schooltijd of 
liever nog ‘s middags na schooltijd. Al vast heel 
hartelijk dank voor uw medewerking. 
 
Sportdag 
De woensdag 20 juni houden wij onze jaarlijkse 
sportdag. Deze dag zijn de kinderen tussen 8:35-
8:40 welkom bij de atletiekvereniging van Nij-
kerk aan het Hassemanpad 4. Ook de leerlingen 
die met de busjes naar school komen, zullen hier 
worden afgezet. Kom niet te vroeg, want dan is er 
nog geen toezicht, maar natuurlijk ook niet te 
laat!  
De sportdag eindigt ook weer op de normale tijd 
van 12.30 uur. De leerlingen kunnen dan weer bij 
het atletiekveld opgehaald worden. Ook de bus-
jes zullen hier weer komen.  
U bent van harte welkom om even langs te ko-
men op het atletiekveld en te genieten van alle 
sportieve activiteiten die de kinderen gaan doen. 
Extra informatie kunt u in de losse brief over de 
sportdag vinden, die de kinderen begin juni mee-
krijgen. 
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De Lelie start na de zomervakantie een tweede 
groep: groep Jasmijn! 
Donderdag 24 mei was er een informatie avond 
voor de ouders/verzorgers van De Lelie in Nijkerk. 
Alle betrokkenen waren die avond aanwezig en 
zijn aan de ouders voorgesteld. Ook de (nieuwe) 
ouders hebben kennis kunnen maken met elkaar. 
Het was ook fijn dat de wethouder van Nijkerk 
aanwezig was.  
De leerlingen van De Lelie gaan in het gebouw 
van de Koningin Emmaschool naar school (groep 
Anjer), maar krijgen het onderwijs aangeboden 
van De Lelie, dit is een school voor zeer moeilijk 
lerende kinderen. Deze school behoort ook tot de 
Stichting Educare, net als de Koningin Emma-
school. 
Afgelopen jaar is er gestart met een groep leer-
lingen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. Komend 
schooljaar zal De Lelie een 2de groep gaan starten 
voor leerlingen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Er 
zal ook een samenwerking gestart worden met 
een zorginstelling (De Amerpoort) om leerlingen 
met een zorgvraag extra begeleiding te kunnen 
geven binnen het ZML onderwijs.   
Het is heel fijn dat er nu voor de gehele  basis-
school leeftijd onderwijs geboden kan worden 
aan deze leerlingen. Ouders en verzorgers zijn 
ontzettend blij dat hun kinderen niet meer met de 
taxi hoeven maar fijn dichtbij in Nijkerk naar 
school kunnen gaan.  
Voor meer informatie kunt u contact op nemen 
met de locatieleider Margriet Visser 
(m.visser@delelie.net). Zij is bereikbaar op het 
nummer: 0341-427204. 

 
 
 
 
met vriendelijke groet, 
Marieke Bom-Binnekamp 
Directeur 
 
 
 
 
 
 
Belangrijke data 
 

juni 4,5,6 Kamp groep 8 leer-
lingen 

 14 Studiedag, alle leer-
lingen Emmaschool vrij 

 15 Rapport mee 

 20 Sportdag  

 21 rapportengesprekken 

 25 opening 

 26 Bedankmiddag hulp 
ouders/verzorgers 

 27 Reserve sportdag bij 
slecht weer op de 20ste  

juli 10 Ontvangst nieuwe 
leerlingen en door-
draaimiddag bestaan-
de groepen 

 10 Afscheidsavond 
schoolverlaters 

 13 Grote vakantie start 
om 12.00 uur 
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