17 juni 2021
Activiteiten
Het schooljaar kruipt langzaam naar het einde. Schoolreizen zijn helaas nog niet toegestaan. Maar we hebben
met het team en de oudercommissie een aantal leuke activiteiten bedacht die we wel kunnen en mogen doen.
Hieronder vindt u het overzicht van deze activiteiten:
OER dag
Maandag 21 juni aanstaande hebben alle leerlingen een OER dag.
Deze dag wordt verzorgd door het Hunebedcentrum.
Mini Sportdag
Dinsdag 22 juni houdt de combi coach een mini sportdag voor onze school. Combi coach Daniël zorgt voor een
paar leuke en afwisselende sportactiviteiten deze dag.
Activiteiten tot de zomervakantie
De ouders van de leerlingen van groep 7 en 8 hebben een overzicht ontvangen van de activiteiten die in deze
groep gaan plaatsvinden. Hieronder volgen op chronologische volgorde de activiteiten.
Vrijdag 2 juli: afscheidsavond groep 8
Woensdag 7 juli: juffen-dag georganiseerd door DM Events, mede dankzij de oudercommissie!
Donderdag 8 juli: groep 8 organiseert een spelletjes-dag / vossenjacht voor de groep 1 t/m 7
Vrijdag 9 juli: opruim-dag, de leerlingen van groep 8 zijn vrij! De groepen 1 t/m 7 zijn om 12.00 uur vrij!
Medezeggenschapsraad
Donderdag 24 juni vergadert de MR. Het nieuwe schooljaarplan,
de afronding van het huidige schooljaarplan en de schoolgids worden onder andere besproken.

Basicly
We hebben het certificaat “Digitaal geletterdheid” gehaald. Het 2-jarige traject hebben we afgesloten.
Schoolbreed hebben we afspraken gemaakt over de aan te bieden leerpaden en de leerdoelen die we in elke
groep aanbieden. We koppelen deze doelen en vaardigheden o.a. aan wereldoriëntatie, taal, sociaal emotionele
ontwikkeling en creatieve opdrachten en vakken.
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Dorr
Elk schooljaar heeft drie perioden. De laatste periode van groep 1 en 2 is afgesloten. De leerkracht gebruikt de
doelen van de periode om te kijken of de leerlingen op alle gebieden voldoende zijn ontwikkeld en of ze verder
kunnen naar het volgende jaar.
Oudergesprekken voor groep 1 t/m 7
In week 26 zijn de oudergesprekken. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de leerkracht, wanneer de
leerkracht het van belang vindt om de ouders te spreken. Wanneer u niet wordt uitgenodigd en u wilt wel graag
een gesprek met de leerkracht, dan kunt u contact met de leerkracht opnemen om een moment te plannen in
deze week. Het rapport gaat vrijdag 2 juli mee naar huis.
Vaderdag
Zondag 20 juni is het vaderdag. Alle leerlingen maken iets moois voor de vaders.
Oud papier
Vrijdag 25 juni wordt het oud papier opgehaald. De ouders die op de oud papier lijst staan zijn hiervoor
benaderd. Ouders, alvast bedankt voor jullie inzet!
Schoolzwemmen
Maandag 21 juni gaat groep 7/8 van 10.00 -10.45 u zwemmen en maandag 28 juni en 5 juli gaan groep 7 en 8
van 12.15 – 13.00 u zwemmen.
Groep 5/6 en groep 3/4 gaan donderdag 24 juni, 1 juli en 8 juli zwemmen.
Groep 5/6 van 13.15 – 14.00 uur.
Groep 3/4 van 12.30 -13.15 uur.

Voorschool informatie Peuter Kidz
Zondag is het vaderdag, alle peuters hebben een vaderdag cadeautje mee naar huis gekregen.
Vanaf volgende week starten we met het thema vakantie. Het mooie weer maakt dat we lekker veel buiten
spelen en als het heel warm is, gebruiken water ter verkoeling. De peuters genieten hier enorm van.

Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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