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SAMEN VOORUIT >>>

Agenda komende periode
•
•
•
•
•
•

vr 22 & ma 25 juni studiedagen
do 28 juni rapport mee naar huis (Groepen 7, 7-8 en 8 dag later i.v.m. juffendag naar de
Bever. De kinderen kunnen in de ochtend wel alvast hun rapport bekijken)
ma 2 & di 3 juli schoolfotograaf
ma 2 t/m vr 6 juli voortgangsgesprekken
ma 9 juli sportdag
di 17 juli musical en afscheidsavond groep 8

Studiedagen
De komende twee studiedagen gaat het team gezamenlijk de diepte in bij het analyseren
van de gegevens van de laatste Cito periode. Welke aanpak heeft het gewenste effect
gehad bij jouw / jullie groep? Hoe merkte je dat? Wat betekent dit voor het mogelijke aanbod
dat de groep het komende jaar gaat krijgen? Wat betekent dit mogelijk voor het aanbod aan
jouw / jullie leerjaar? Ook zal een starttraining gegeven worden aan leerkrachten over de
invoering van LIJN3, de nieuwe aanvankelijk leesmethode waarover u eerder bent
geïnformeerd in een eerdere nieuwsbrief.

Bever sportdag 9 juli
Voor de sportdag in de Bever maandag 9 juli zijn we wat betreft de groepsbegeleiding een
heel eind op weg. Heel hartelijk bedankt voor jullie hulp! Toch staan er nog een paar groepen
‘open’. Het gaat om de groepen 5A, 6B, 7 en 7/8. Het zou fijn zijn, als dat volgende week rond
komt! U kunt zich hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht!
Zoals eerder aangegeven, willen de leerkrachten de komende week van u weten, of uw
kind mag blijven zwemmen na afloop. Dit doet u d.m.v. een briefje. Geen ontvangen briefje
betekent voor de leerkracht, dat uw kind het zwembad verlaat en wordt opgehaald of
meeloopt terug naar school. Als uw kind niet beschikt over een zwemdiploma, moet u dit
aangeven bij de leerkracht! Uw kind kan dan niet deelnemen aan de wateractiviteiten.
Natuurlijk doet hij/zij wel mee bij de grasactiviteiten en de wandelactiviteit met opdrachten.
Op de sportdag krijgen de kinderen drinken en chips. Wilt u zelf zorgen voor een lunchpakketje
en wat drinken? Een handdoek spreekt natuurlijk voor zich!
Het is handig, als de kinderen onder de kleding hun badgoed al dragen. Dan kunnen we snel
van start! Denk s.v.p. aan het meegeven van zonnebrand!
Tenslotte nog even de belangrijkste zaken op een rijtje:
• op school tussen 8.30 uur en 8.40 uur.
• de ouders, die een groepje begeleiden, krijgen vanaf 8.30 uur van de leerkracht van
hun groep een korte uitleg.
• om 8.45 uur lopend naar het zwembad.
• starttijd sportdag 9.30 uur. Misschien iets eerder als alle scholen aanwezig zijn.
• eindtijd/afloop ongeveer 14.00 uur.
•
Wilt u een briefje mee naar school geven voor de leerkracht. Daarop staat:
1. uw kind beschikt ja/nee over een zwemdiploma.
2. uw kind wordt na afloop opgehaald bij de Bever, of mag daar blijven zwemmen.
Met al deze leuke activiteiten en uw hulp belooft het een sportieve en gezellige dag te
worden! We hebben er veel zin in! Graag tot ziens op maandag 9 juli.
meester Harry
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Personeelsnieuws

Hierboven mijn eerste klassenfoto gemaakt in 1976. Binnenkort wordt mijn laatste gemaakt. Na
42 jaar onderwijs is mijn plakboek vol. Ik stop met werken in het basisonderwijs. Het is mooi
geweest, een nieuwe generatie is nu aan de beurt. Ik heb altijd met veel plezier in de klas
gestaan. Met veel fijne collega’s gewerkt! Ik ga nu andere leuke dingen doen.
Ik heb 3 prachtige kleinzoons van 6, 4 en 2 jaar. Op de jongste pas ik heel regelmatig en geniet
daar enorm van.
Vrijwilligerswerk is er ook genoeg te doen. Eerst nog een aantal weken, dagen werken, dan
afscheid nemen en vakantie vieren. Per 1 septeber ben ik echt met ‘pensioen’. (achter de
geraniums)
Hartelijke groet van juf Hilde.

Schoolfotograaf (herhaling)
Hiernaast de aankondiging van de, voor ons nieuwe,
schoolfotograaf die op 2 en 3 juli foto’s komt nemen van jullie
kinderen. Op maandag zullen van 10 groepen de foto’s genomen
worden. Op dinsdag worden de laatste 3 klassen en de broertjes en
zusjes foto’s van kinderen die op school zitten gemaakt.
Net als andere jaren is het ook mogelijk dat u intekent om uw
kinderen uit uw gezin op de foto te laten zetten als deze nog niet, of
niet meer op onze school zitten. ‘
Dit vindt plaats op maandag 2 juli en dinsdagmiddag 3 juli van 14.15
tot 15.15 uur.
Vanaf volgende week maandag hangen bij de kleuteringang
intekenlijsten waarbij ruimte is voor 8 gezinnen per 15 minuten.
Marjolein en Helena houden van een strakke planning!
De kinderen krijgen nog voor de zomervakantie een individuele
code mee waarmee u thuis zelf foto’s kunt bestellen.

Voor komende ontbreekt het weekprogramma voor alle groepen
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