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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Vervanging
Afgelopen week zijn we er echt mee geconfronteerd. Twee groepen hebben we naar huis
moeten sturen. Groep 8 de hele week en ook groep 4/5 op donderdag en vrijdag.
Fijn dat ouders het zo goed hebben opgepakt, maar we begrijpen hoe vervelend dit is.
Modderdag
Komende woensdag is het modderdag. Meerdere groepen zullen dan even van deze
gelegenheid gebruik maken om lekker nat te worden. Het kan handig zijn even reserve
kleding mee te nemen naar school.

Musical
Groep 8 is deze week nog druk aan het oefenen voor de eindmusical op 30 juni om de
puntjes op de I te zetten. We hebben hier enorm veel zin in!
Op donderdagavond 30 juni is het afscheidsfeest van groep 8 in het Openluchttheater. In de
pauze van de musical willen we graag een verloting houden. Voor die verloting zijn we op
zoek naar leuke prijzen. Daarom een vraag aan alle ouders van de Riemsloot: wie heeft er
nog spulletjes die we mogen gebruiken als prijs bij de verloting? Het zou fijn zijn als in elk
geval ieder kind van groep 8 iets meeneemt.
Indien u geschikte prijsjes hebt kunt u die bij meester Geert of bij juf Gerda inleveren.
Met vriendelijke groet,
Geert Bontekoe, Gerda Bosscher

Rapportgesprekken
A.s. vrijdag krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.
Op 24 juni is het ouderportaal weer geopend worden voor de gesprekken met de ouders van
groep 1 t/m 7. U kunt in het ouderportaal dan een geschikte tijd zoeken en uw naam
noteren. U kunt zicht inschrijven t/m 1 juli.
Lukt het u niet om in het ouderportaal te komen? Geef dit dan even aan bij de leerkracht
zodat zij u een activatiecode kunnen sturen.

Laatste schooldag
Het einde van dit schooljaar komt haast alweer in zicht. De commissie is al druk bezig
geweest met het geven van een invulling aan deze laatste schooldag! Hieronder voor u op
een rijtje, wat we deze dag gaan doen.
Vrijdag 15 juli.
We starten met een ontbijt in de klas. We willen u en de kinderen vragen, net als tijdens het
kerstdiner, een (schoenen-) doos mooi te versieren en hierin een ontbijt mee te geven aan
uw zoon/dochter. Alle groepen zullen in hun eigen klas, met elkaar genieten van het zelf
meegebrachte ontbijt. En natuurlijk bekijken we eerst alle zelfgemaakte ‘lunchboxen’ met
elkaar. In de klas volgen de kinderen het 'fun'-programma waar de leerkracht zelf invulling
aan gaat geven. Daarnaast staat er op het plein een springkussen en een stormbaan, waar
we allemaal natuurlijk ook een bezoek aan brengen! De OV heeft het vertier op het plein
mede mogelijk gemaakt; dank daarvoor!
Om 12.00 zullen we met elkaar de kinderen van groep 8 uitzwaaien. Zij zijn hierna vrij en
gaan genieten van een heerlijke welverdiende vakantie! De overige groepen gaan nog even
mee naar binnen, waar ze met de leerkracht de dag afsluiten en de vakantie inluiden! Om
12.30 uur is het zomervakantie!
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Groep 6:
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