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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Juf Gerda
Helaas is juf Gerda deze week afwezig i.v.m. Corona.
Juf Sharon geslaagd
Afgelopen dinsdag heeft Sharon te horen gekregen dat ze is geslaagd voor de PABO! Van harte
gefeliciteerd Sharon! Het afgelopen jaar heeft Sharon al heel wat leservaring op kunnen doen in
groep 4/5.

Musical Jungle Beat

Wat hebben we kunnen genieten van een geweldige musical afgelopen donderdag.
In de ochtend was de generale repetitie voor alle kinderen. 's Avonds hebben de groep 8
leerlingen mogen spelen voor de ouders en andere belangstellenden
De kinderen hebben het ontzettend goed gedaan allemaal en ze kunnen met trots
terugkijken op een hele mooie dag!
Oudergesprekken
Deze week worden de oudergesprekken weer gehouden. U heeft zich hier voor kunnen
inschrijven.

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!
MR vergadering
Afgelopen week heeft de MR de laatste vergadering gehad voor de zomervakantie.
De volgende punten zijn besproken;
• Stand van zaken Corona op school
• Zelfevaluatie gesprek met het stafbureau
• Schoolgids 2022-2023 vastgesteld
• Formatie indeling 2022-2023 vastgesteld ( zie verderop)
• Stand van zaken NPO gelden 2022-2023
• Jaarverslag 2021-2022 vastgesteld
• Jaarplanning 2022-2023 besproken
• Margedagen/ vakantiedagen vastgesteld 2022-2023
• GMR zaken
• Afscheid voorzitter

Formatie komend schooljaar
Juf Paula heeft ervoor gekozen om komend schooljaar zich te richten op het lesgeven in het
VO. Op dit moment is ze druk aan het solliciteren om Engelse les te kunnen geven op een VO
school. We vinden het erg jammer dat ze afscheid neemt van onze school, maar wensen
haar veel succes toe met haar nieuwe uitdagingen!
We hebben voor Paula een nieuwe collega gevonden. Kelly Sloot uit Oosterwolde. We zijn
heel blij dat we een ervaren leerkracht als Kelly binnen onze school hebben weten te krijgen.
Juf Wendy zal na de zomervakantie nog niet kunnen starten. Hiervoor hebben we Tiny
Engberts als vervangster in groep 1 en 2.
Juf Mieke is op dit moment nog onzeker of ze alweer voor een deel voor de klas kan komen
of helemaal. We zullen dit aan het eind van de zomervakantie laten weten. ( en hoe we dit
dan gaan invullen).

Juf Gillian zal na de zomervakantie ook nog niet helemaal voor de groep kunnen. Wel is zij
inmiddels elke dag weer aan het werk voor 3 uren. Dit zal steeds een beetje worden
uitgebreid. Sharon van der Veen zal haar gedurende haar herstel vervangen.
Rosita Sloot vervangt Mariska Haaijema tijdens haar zwangerschapsverlof.
Hieronder ziet u het formatieplaatje voor komend schooljaar.
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Vakantiedagen en margedagen 2022-2023
Herfstvakantie
15 okt t/m 23 okt 2022
Kerstvakantie
24 dec t/m 8 jan 2023
Voorjaarsvakantie 25 feb t/m 5 mrt 2023
Paasvakantie
7 t/m 11 april 2023
Meivakantie
23 april t/m 7 mei 2023
Hemelvaart
18 en 19 mei 2023
Pinksteren
29 mei 2023
Zomervakantie
21 juli t/m 3 sept 2023
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Margedagen 2022-2023 (leerlingen vrij i.v.m. studie en werkoverleg)
Vrijdag 11 november (administratiedag)
Vrijdag 23 december om 12.30 uur
Vrijdag 10 februari (administratiedag)
Dinsdag 11 april administratiedag
Donderdag 29 juni ( evaluatie en planningsdag)
Vrijdag 30 juni ( administratiedag)
Donderdag 20 juli om 12.30 uur start zomervakantie
Vrijdag 21 juli vrij
Teamdag
De teamdag, waarop het team het schooljaar 2022 - 2023 evalueert en het jaarplan voor het
schooljaar 2023-2024 bespreekt, valt op donderdag 29 juni 2023
Laatste schooldag
De viering van de laatste schooldag valt op donderdag 20 juli; ’s middags zijn de kinderen
vrij.
Indien er wijzigingen plaatsvinden in de data, waarop de kinderen vrij zijn, dan wordt u
daarvan vroegtijdig op de hoogte gesteld in het Riemslootnieuws.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6:
11 juli 2022 --> Topografie Limburg (12/12)
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