Nieuwsbrief
Juni 2019

Belangrijke data juni - juli
Kalender en belangrijke informatie uit deze nieuwsbrief:
● Maandag 10 juni, tweede Pinksterdag, school gesloten
● Dinsdag 11 juni, studiedag team, school gesloten
● Donderdag 13 juni, schoolreis groep 1/2
● Vrijdag 14 juni, visles groep 6a
● Vrijdag 14 juni, djembé gastles groep 8
● Maandag 17 juni, gastles techniek / bouw groep 6a, 6b op RGO
● Donderdag 20 juni, bezoek musical RGO gr 7a, 7b en 8
● Maandag 24 juni, gastles techniek / bouw groep 7a en 7b op RGO
● Vrijdag 28 juni, visles groep 6b
● Maandag 1 juli t/m vrijdag 5 juli, themaweek
● Maandag 1 juli, 08.30 uur, opening themaweek
● Vrijdag 5 juli, 10.30 uur, afsluiting themaweek
● Maandag 8 juli t/m donderdag 18 juli, verkort rooster
● Maandag 15 juli, musical groep 8
● Vrijdag 19 juli, start zomervakantie
● Maandag 2 september, start schooljaar 2019-2020
Beste ouders en verzorgers,
We gaan alweer de laatste weken van het schooljaar in. Je merkt het aan alles. Kinderen praten al
met regelmaat over volgend schooljaar. Of ze nu gewoon een groep gaan opschuiven of naar de
brugklas. Het houdt ze bezig. We kijken terug op een gezellige schoolreis (groepen 3 t/m 6) en een
fijn kamp. De leerlingen van groep 8 zijn al druk aan het oefenen voor de musical. De komende
weken zijn er nog verschillende gastlessen en activiteiten. Ook de themaweek komt eraan. Hiervoor
krijgt u nog een aparte nieuwsflits. Staat 5 juli al genoteerd in de agenda? U bent dan van harte
welkom. Ook andere familieleden of belangstellenden kunnen dan een kijkje nemen in de school en
de zintuigenmarkt bezoeken
Momenteel wordt er hard gewerkt om de groepsbezetting van de leerkrachten rond te krijgen voor
volgend schooljaar. Zodra dit rond is informeer ik u uiteraard meteen. Nog even geduld..
Geniet van een lang Pinksterweekend en we zien de kinderen graag woensdag weer (dit i.v.m. de
studiedag van 11 juni).
Hartelijke groet,
Juf Sanne
Overblijf komend schooljaar
Zoals reeds eerder gemeld, zijn de overblijfgroepen erg vol. Voor de vrijwilligers soms een hele klus
om alles in goede banen te leiden. Kinderen maken soms ook gebruik van de opvang omdat kinderen
het leuk vinden of omdat het handig is voor de thuissituatie. Regelmatig krijgen we terug dat ouders
wel thuis zijn. Of het ene kind van het gezin wel overblijft en het andere kind niet. We willen u erop
attenderen dat het echt alleen de bedoeling is om uw kind te laten overblijven als dit in verband met
uw werk is.

