Nieuwsbrief: 21 juni 2018

Belangrijke data
22 jun.
23 jun.
25 jun.
26 jun.
28 jun.
2 jul.
5 jul.
6 jul.

studiedag: alle leerlingen vrij
oud papier
studiedag: alle leerlingen vrij
groepsinfo 9
rapporten mee
mr-vergadering
t/m 6 juli gespreksweek (op initiatief leerkracht, ouders, kind)
nieuwsbrief 17
laatste werkdag juf Paula

Er staat een lang weekend voor de kinderen voor de deur. Morgen is het studiedag, deze dag noemen wij ook
wel de evaluatiedag. We gaan met elkaar kijken naar het afgelopen jaar, welke doelen hadden we gesteld, wat
hebben we bereikt en welke leerpunten en doelen komen hier weer uit voort? En hoe gaan we deze komend
schooljaar inzetten?
In de volgende nieuwsbrief nemen we u mee in wat deze dag heeft opgebracht. Het team sluit deze dag af met
het jaarlijkse teamuitje, wat we gaan doen is voor de meesten nog een grote verrassing. Maar we hebben er in
ieder geval veel zin in! Maandag is er ook nog een studiedag, deze dag gaan de leerkrachten benutten voor het
afronden van alles rond de cito-toetsen, rapporten en plakboeken.

Voor iedereen een heel fijn lang weekend! Tot dinsdag!

zwangerschapsverlof juf Paula
6 juli is voorlopig de laatste werkdag van juf Paula, vanaf dan gaat zij genieten van haar welverdiende
zwangerschapsverlof. We gaan Paula erg missen, maar gelukkig hebben wij de invulling van haar
zwangerschapsverlof rond. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt het verlof van
Paula na de zomervakantie opgevangen door juf Eriska en juf Elles. Tot de zomervakantie, de laatste
twee weken van dit schooljaar, komt meester Roy Mol in groep 5/6. Roy is net afgestudeerd van de
Pabo en heeft er zin in om nog twee leuke weken in groep 5/6 te werken en met hen het jaar op een
goede manier af te sluiten.

Gezocht:
Iemand die het onkruid wil verwijderen op ons schoolplein!

Laatste schooldag:
Vossenjacht en pannenkoekenfeest!
Nog een aantal weken en dan is het zover: de zomervakantie begint!
Deze ochtend organiseren wij weer een vossenjacht door de nieuwbouw en het bos.
Aan het einde van de ochtend gaan we gezamenlijk pannenkoeken eten op het schoolplein. Rond
11.45 uur willen wij met leerlingen, ouders en leerkrachten het schooljaar afsluiten en kan de
zomervakantie voor iedereen beginnen!
Dit alles gaat natuurlijk niet zonder de hulp van ouders, opa’s, oma ‘s en oud-leerlingen.
Wie wil vrijdagochtend 20 juli een vos zijn?
Wie wil vrijdagochtend 20 juli een groepje begeleiden?
Wie wil voor vrijdagochtend 20 juli pannenkoeken bakken?
Opgavelijsten voor alle activiteiten hangen bij de klaslokalen. Voor de vossen geldt dat zij om 8.45
uur op school zijn voor de vossenjacht. De begeleiders worden om 9.15 uur op school verwacht.
Vanaf 9.30 uur gaan de groepjes met de begeleiders dan op pad.
De pannenkoekenbakkers bakken thuis één of twee pakken pannenkoeken en brengen deze
opgerold met suiker of stroop rond 11.15 uur op school.
Voor vragen kunt u terecht bij juf Annemarie of juf Kim.

Rapporten/plakboeken
28 juni worden de rapporten en plakboeken meegegeven. In de weken daarna zijn er facultatieve
oudergesprekken, op uitnodiging van de leerkracht of op initiatief van de ouders/kind. Via de
parro-app ontvangt u daar volgende week meer informatie over.

Volgende nieuws: 26 juni groepsinfo 9
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