
UIT HET KAMERTJE

Met de zomerse temperaturen van afgelopen week voelt het
alsof de zomervakantie al voor de deur staat! We hebben echter
nog vijf weken te gaan, we mogen dus nog even vol aan de bak. 

Afgelopen week hebben we genoten van een verkoelend
watergevecht waarbij ook leerkrachten niet gespaard bleven. Als
het in laatste weken zo warm blijft is dit zeker voor herhaling
vatbaar.  

De komende 2,5 week staat het afnemen van de CITO toetsen
centraal. Daarna starten de laatste loodjes van dit bijzondere
schooljaar.  De kunstweken lopen op hun eind, over een paar
weken is ons museum online.  

Op de achtergrond zijn we druk bezig met de voorbereidingen
voor volgend schooljaar. We hebben de groepsformatie en het
vakantierooster voor volgend schooljaar enkele weken geleden
via SocialSchools met u gedeeld.  

Mocht u vragen hebben schroom dan niet ze te stellen! 
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OP TIJD 

Gelukkig zijn de meeste leerlingen keurig op tijd op school.
Het viel ons de afgelopen weken op dat enkele leerlingen
aan de late kant op school waren. Dit is voor leerkrachten
en de rest van de groep hinderlijk..
 
Graag uw aandacht daarvoor.

SOCIAL SCHOOLS 

We hebben in social schools een aantal extra opties aangezet.
Zo kunt u met de fotos die afgelopen schooljaar op social
schools gezet zijn een fotoboek samenstellen. 

Daarnaast is het ook mogelijk voor ouders om onderling contact
met elkaar te zoeken via social schools. Dit is handig voor bijv.
het maken van speelafspraken of wanneer er zaken die aan
school geregelateerd zijn besproken moeten worden door
ouders onderling.

Vanaf volgend schooljaar zullen we ook de agendafunctie in
social schools gaan gebruiken.  

ALTERNATIEF
SCHOOLREISJE 

Dinsdag 29 juni is het alternatieve
schoolreisje. Er zijn allerlei activiteiten in
het bos georganiseerd door de
oudercommissie. 

Het belooft een prachtige dag te worden
met allerlei activiteiten die gaan over
teambuilding, groepsvorming, beweging
en natuurbeleving.

De laatste info zit in de bijlage bij deze
nieuwsbrief. 

OUDERGESPREKKEN 

9 juli gaat het rapport mee naar huis, in de
week van 12 juli worden facultatieve
oudergesprekken gevoerd. Op het moment
dat leerkrachten u willen spreken zullen ze
contact met u zoeken om een afspraak te
maken.
Als u in gesprek wil over de ontwikkeling van
uw kind kunt u contact opnemen met de
leerkracht.



SPONSORLOOP

De sponsorloop was een groot succes! Alle sponsoren bedankt. Denken
jullie aan het meegeven van het sponsorgeld naar school Naar
verwachting hebben we ongeveer 4000 euro opgehaald. We gaan dit
bedrag investeren in ons schoolplein. We gaan hiermee een aantal
bloembakken voor klassentuintjes op het schoolplein plaatsen, een
podium realiseren en een investering doen in beplanting. 

 

DE VOLGENDE
NIEUWSBRIEF

VERSCHIJNT OP
DINSDAG 12 JULI  

CORONA RICHTLIJNEN  

We gaan steeds verder terug naar normaal! Dit maakt dat we op
school de mondkapjesplicht hebben losgelaten. Ook ouders of
externen die de school in komen hoeven geen mondkapje meer te
dragen. 

Vanaf dinsdag 22 juni is ons plein ook voor ouders weer
toegankelijk. Dit maakt het voor u makkelijk om even mee te lopen
naar de groep van uw kind, of de leerkracht kort een vraag te
stellen als dat nodig is. Gesprekken voeren we in principe nog via
teams, behalve als een gesprek zich daar niet voor leent, dan zijn
er mogelijkheden om gesprekken op school te voeren. Volgend
schooljaar zullen gesprekken waarschijnlijk weer op school gevoerd
mogen worden. We zullen u ook de optie blijven geven om via teams
een gesprek te voeren.

We merken dat het veel rust geeft nu kinderen zelf de school in
komen en ouders niet iedere ochtend meelopen het lokaal in. Dit
zullen we volgend schooljaar dan ook doorzetten. Ouders brengen
hun kind tot de deur van het lokaal. Een aantal momenten per jaar
zal er een geplande inloop aan het begin of het eind van de
schooldag zijn zodat ouders met hun kind mee de klas in kunnen.  

 

BELANGRIJKE
DATA  

22 juni t/m 2 juli: CITO AFNAME 

29 juni alternatief schoolreisje
(Avonturendag) 

30 juni studiedag, alle kinderen zijn vrij

9 juli kinderen krijgen hun rapport mee

12 juli facultatieve oudergesprekken

13 juli 10.30-12.00 doorschuif moment: alle
groepen maken kennis met de leefgroep
en leerkrachten van volgend schooljaar 

23 juli 12.00 uur: start zomervakantie  

.


