1 juli 2021
Afscheid groep 8
Aanstaande vrijdag hebben de leerlingen van groep 8 een afscheidsfeest op school. Om 19.00 uur komen alle
leerlingen op een bijzondere manier aan. In school hebben ze een feestje met elkaar en de leerkrachten. Het
belooft een gezellige avond te worden.

Rapporten
Aanstaande vrijdag krijgen de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hun rapport mee naar huis. Als de leerkracht
met de ouders wil spreken, dan is er contact geweest. Heeft u als ouder nog een vraag, neem dan gerust contact
op met de leerkracht.
Kennismaken in de nieuwe groepen
Dinsdag 6 juli kijken alle leerlingen in hun nieuwe groep. Voor een deel van de leerlingen betekent dit dat ze bij
hun leerkracht blijven. De andere groepen nemen een kijkje bij de leerkracht van het komende jaar.
Trendanalyses
De laatste toetsen zijn geanalyseerd. Met de leerkracht, IB’er en schoolleider worden de leerlingen per groep
besproken. We kijken naar de ontwikkelingen van het kind en de groep op onder andere cognitief, sociaal
emotioneel en motorisch gebied. Binnen het team kijken we naar de ontwikkeling van de groepen op het gebied
van technisch- en begrijpend lezen, rekenen, spelling en sociaal emotioneel gebied. We kijken welke doelen op
de leerlijnen herhaald moeten worden. Deze worden nu ingepland voor na de vakantie.
Juffendag
Woensdag 7 juli houden we een fantastische juffendag. Mede dankzij de oudercommissie wordt er voor alle
leerlingen een mooie dag georganiseerd, waarbij DM Events verschillende prachtige speelmaterialen en
–toestellen komt brengen en later weer ophalen. De leerlingen krijgen deze dag iets lekkers tussendoor. Deze
dag wel lunch mee van huis.
Donderdag 8 juli
Op donderdag 8 juli organiseert groep 8 een vossenjacht voor alle leerlingen. De leerlingen van groep 7 krijgen
allemaal een groepje leerlingen. Zij mogen de leiding van het groepje zijn. Alle leerlingen blijven voornamelijk
rond de school. De leerlingen van groep 8 zijn de vossen. Zij bedenken allemaal een spelletje die de andere
kinderen bij hun komen spelen. Ook deze dag krijgen de leerlingen wat lekkers tussendoor. Deze dag krijgen de
leerlingen een patatje, een snack en een ijsje. Ze hoeven geen tussendoortje en lunch mee van huis. Om 13.45
uur gaan de leerlingen van groep 8 op een ludieke manier de school verlaten.
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’s Avonds heeft de groep vanaf 17.00 uur, samen met het team een barbecue, aansluitend nemen we voor de
school, op het pleintje, afscheid van alle leerlingen. Ouders van deze leerlingen worden verwacht om 19.00 uur.
We houden een heus afscheid en alle leerlingen krijgen een tasje met inhoud als afscheidscadeau. We wensen
de leerlingen alvast een hele mooie tijd in het voortgezet onderwijs!
Afscheid ouders
Van de ouders van wie het jongste kind in groep 8 zit nemen we ook afscheid. Ook zij sluiten een periode af: de
basisschoolperiode van hun kind(eren). We bedanken de ouders voor hun vertrouwen en samenwerking. We
wensen jullie heel veel plezier en succes, een mooie tijd in de voortgezet onderwijs fase van jullie kinderen.
Bedanken alle ouders!
We willen alle ouders bedanken voor hun bijdrage dit schooljaar. Ondanks de periode die we hebben gehad,
waarbij we veel thuis waren en afstand moesten bewaren, hebben ouders meegeholpen voor en met school bij
verschillende activiteiten. Heel erg bedankt daarvoor!

Vrijdag 9 juli laatste schooldag
Groep 8 is vrijdag 9 juli vrij. Groep 1 t/m 7 zijn om 12.00 uur vrij. De laatste morgen wordt alles opgeruimd en
wordt het schooljaar voor alle andere groepen afgesloten.
Medezeggenschapsraad
Vorige week was de MR. We hebben het nieuwe schooljaarplan, de NPO gelden, de evaluatie van het huidige
schooljaarplan, het formatieplan en de schoolgids voor het komende jaar besproken en goed bevonden.
Vakantie
De vakantie start vrijdag 9 juli om 12.00 uur. Maandag 23 augustus begint het nieuwe schooljaar. In de laatste
vakantie week, op donderdag, ontvangt u de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar, de nieuwe
schoolgids en de activiteitenkalender van 2021-2022.
Oud papier
In de vakantie wordt het oud papier opgehaald op vrijdag 30 juli.
Externe mensen
Graag bedanken we ook alle mensen die direct contact hebben met leerlingen, leerkrachten en het team en de
mensen die in onze school werken.
Fijne vakantie!
Tot slot willen we iedereen een hele fijne vakantie wensen! We hopen dat iedereen volop kan genieten van
elkaar, het weer, het weer samen kunnen spelen en afspreken!
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Voorschool informatie Peuter Kidz

De peuters van de voorschool hebben de afgelopen weken hard geknutseld aan een cadeau voor Vaderdag. Het
resultaat mag er zijn; vrolijk gekleurde sleutelhaakjes gemaakt van steigerhout.
De laatste vier weken voor de zomervakantie staat het thema vakantie en het seizoen zomer centraal. De
themakast is lekker zomers ingericht met leuke gerelateerde spulletjes, boekjes en puzzels. Puk heeft zijn
zwembroek aangetrokken en een mooie zonnehoed opgezet en is helemaal klaar voor een zomerse dag op het
strand.

De peuters hebben een mooie tent gekleurd en knutselen aan een strandemmertje en schepje, er wordt op dit
moment nog ijverig geverfd, geplakt en gestempeld. De prentenboeken die we samen lezen in de kring zijn;
“Bobbi op vakantie” en “Anna in de zomer”.
Volgende week donderdagochtend vieren de peuters gezamenlijk de (ene laatste) voorschooldag voor de
vakantie. Het beloofd een gezellige ochtend te worden waarbij de zomervakantie feestelijk wordt ingeluid en
met als afsluiting een heerlijk feestmaal; lekkere patatjes van Cafetaria v/d Laan. De peuters die het leuk vinden
mogen deze ochtend verkleed naar de voorschool komen!
De peuters, Puk en de juffen van de voorschool wensen iedereen een fijne zonnige zomervakantie toe!
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Henriët Kamies
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