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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Oudergesprekken
In de week van 28 t/m 02 juli zullen er weer oudergesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. In de bijlage
ontvangt u het schema hiervoor We zullen ook deze gesprekken nog via Google meet doen. De link
ontvangt u via de leerkracht. We hopen dat we komend schooljaar de gesprekken weer fysiek
kunnen laten plaatsvinden.
Evaluatie en planningsdag
Afgelopen woensdag hebben we met het team een hele zinvolle evaluatie en planningsdag gehad,
waarbij we alle punten vanuit het jaarplan hebben geëvalueerd en bijgesteld. We hebben uitgebreid
stilgestaan bij wat er goed ging, maar ook naar waar kansen liggen en bijgesteld moeten worden.
Daarnaast hebben we vooruit gekeken naar mogelijkheden voor komend schooljaar. Er komt dan
veel geld vrij vanuit het ministerie voor interventies binnen het onderwijs. Deze plannen hebben we
uitvoerig besproken en zullen ook nog met de MR en het Bestuur besproken worden. Als die plannen
worden goedgekeurd, dan zullen we o.a veel gaan inzetten op bewegend leren, rekenonderwijs, BLP
en lezen.
Eikenprocessierups
Vandaag heeft u een mail ontvangen dat de eikenprocessierups is gesignaleerd op school. Ook welke
klachten dit kan geven. We hebben het betreffende stuk afgezet, zodat de kinderen daar niet in de
buurt kunnen komen. De rupsen worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
Laatste schooldag
Over drie weken is alweer de laatste schooldag. De OV en een paar leerkrachten zullen dit verzorgen.
We zullen dan ook groep 8 uitzwaaien en andere schoolverlaters. U krijgt hier nog informatie over.
Musical groep 8
Op 24 juni zullen we de musical van groep 8 opnemen in het openlucht theater. Dit doen we al uit
voorzorg, omdat het openluchttheater op dit moment nog niet aan alle voorwaarden kan voldoen
om open te gaan voor publiek. We hopen door alle versoepelingen die er aan zitten te komen en
veelvuldig overleg toch nog op een uitvoering voor ouders van groep 8. Dit zal dan eventueel op 6 juli
plaatsvinden. We duimen hard dat dit door mag gaan.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6:
Toets topo Noord-Holland op 24 juni 2021 (optioneel)

NIEUWS VAN EXTERNEN
In de bijlage een flyer vanuit buurstportnetwerk
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