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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Step

Tijdens de wielendag zijn er per ongeluk twee steps verwisseld. WIe heeft er per ongeluk
met een leerling van groep 2 van roze step geruild ? De step heeft donkerroze handvatten;
die ze nu heeft, heeft lichtroze handvatten….
We willen de beide steps graag weer bij de juiste kinderen hebben. U kunt contact opnemen
met directie.deriemsloot@comprix.nl
Wij zorgen dan dat beide steps weer goed terecht komen.

Koningsspelen
Op vrijdag 22 april doen we mee met de Koningsspelen. De werkgroep is al druk bezig met de
voorbereiding.
Een aantal dingen kunnen we alvast laten weten:
- De Koningsspelen worden gehouden op de sportvelden (Sportpark de Steegde, Boerestreek
9A). Hier moeten de kinderen die dag naartoe gebracht worden en ze kunnen daar na afloop
ook weer opgehaald worden.
- De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn 22 april om 12.30 uur vrij. Groep 5 t/m 8 gaat door tot
14.15 uur.
- Voor de ochtendpauze neemt iedereen een eigen pauzehap en drinken mee. De lunch wordt
verzorgd voor alle kinderen.
- In het ouderportaal is een oproep geplaats voor hulpouders afgelopen week. We zoeken
ouders die een groepje leerlingen willen begeleiden en ouders die de lunch willen
voorbereiden (brood smeren, drinken klaarzetten, etc.)
Groepen 5-8: Mocht uw kind na het slagbaltoernooi tijdens de Koningsspelen niet alleen naar huis
vanaf het voetbalveld? Laat dit dan weten aan de desbetreffende groepsleerkracht, zodat hij/zij uw
zoon/dochter even bij zich kan houden op het voetbalveld en samen met hem/haar wacht op degene
die hem/haar ophaalt.

Voetbaltoernooi
Komende woensdag doen meerdere teams mee aan het schoolvoetbaltoernooi. De
weersvoorspellingen lijken nog niet erg gunstig, maar vanuit de organisatie is op dit moment de
verwachting dat het gewoon doorgaat. Houdt hier wel rekening mee met warme/set extra droge
kleding voor de momenten dat er niet gespeeld wordt.
BHV
Komende woensdagmiddag zullen meerdere collega's weer de jaarlijkse BHV herhaling volgen.

Schoolreisjes
Groepen 1 en 2: donderdag 16 juni naar …......
Groepen 3 en 4 (ook de groep 4 van groep 4/5): maandag 30 mei naar Drouwenerzand
Groepen 5 en 6: maandag 30 mei naar Nationaal Park De Alde Feanen
Groep 7: 9 en 10 juni Witter Zomer
Groep 8: 7,8 9 juni Witter Zomer
U ontvangt binnenkort een factuur voor het schoolreisje/schoolkamp
HVO en GVO
De kinderen van groep 6 en 7 hebben deze week een brief mee naar huis gekregen voor het
aanmelden van de HVO en GVO lessen voor komend schooljaar 2022-2023.
Afgelopen jaar konden er geen GVO lessen gegeven worden, aangezien er te weinig animo voor die
lessen was. Er moeten minimaal 7 leerlingen kiezen voor GVO om een docent te laten komen.
Update collega's
Juf Gillian probeert om 1 à 2 keer in de week een half uur met 1 leerling uit groep 4/5 even aan de
slag te gaan. Dit kan heel geleidelijk worden uitgebreid, maar dit zal nog veel tijd nodig hebben.
Juf Mieke heeft al een paar keer even in groep 3 meegedraaid, maar het is elke dag weer afwachten
hoe het is. Het duurt langer dan we gedacht hadden helaas.
Juf wendy en juf Inez zijn voorlopig nog niet in staat om op school te komen helaas. Er is wel
adequate begeleiding voor allemaal.
MR
Afgelopen dinsdag hebben we als MR weer bij elkaar gezeten. Dat vergadert toch fijner dan online.
De volgende onderwerpen hebben wij behandeld.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stand van zaken en vervanging zieke collega's
Afsluiting natuurproject
Oekraïense kinderen
Ouder enquête, leerkracht enquête en personeel enquête
Bespreken van de midden opbrengsten
Concept formatieplan komend schooljaar
NPO gelden
Vrijwillige ouderbijdrage
GMR ( thema avond ouderbetrokkenheid)

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6:
12 april 2022 --> Natuniek (thema 3).
19 april 2022 --> Topografie Zuid-Holland.
In te halen toetsen (groepen 5 t/m 8)
Het kan natuurlijk voorkomen dat uw kind onverhoopt (ziek) thuis is, terwijl er ook een toets gepland
staat waar thuis voor geleerd moet worden. Hierdoor mist uw zoon/dochter de toets. Wanneer uw
kind weer beter en op school is, zal hij/zij in overleg met de leerkracht een nieuwe afspraak maken
voor het inhalen van deze toets.
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