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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Nieuwe mailadressen
Alle collega’s hebben nieuwe mailadressen gekregen. We willen aan u vragen voortaan het volgende
mailadres te gebruiken:
Geert.bontekoe@comprix.nl

groep 8

Sicco.dekker@comprix.nl

groep 7

Gillian.deboer@comprix.nl

groep 7

Dennis.gravemaker@comprix.nl

groep 6

Nienke.worst@comprix.nl

groep 5

Anja.sinnige@comprix.nl

groep 4

Ingrid.dejong@comprix.nl

groep 4

Mieke.devries@comprix.nl

groep 3

Inez.perin@comprix.nl

groep3

Yda.keizer@comprix.nl

groep 2

Wendy.degraaf@comprix.nl

groep 1 en 2

Yvonne.zijlstra@comprix.nl

groep 1

Ib.deriemsloot@comprix.nl

IB

Janneke.vandeberg@comprix.nl
Bianca.phielix@comprix.nl

groep 5

Directie.deriemsloot@comprix.nl

Jeanette

Gerda.bosscher@comprix.nl

onderwijsassistent

Mirjam.Steg@comprix.nl

onderwijsassistent

Mariska.haaijema@comprix.nl

onderwijsassistent

Schoolkamp/schoolreis
Afgelopen woensdag kregen de kinderen en ouders van groep 7 en 8 tot onze grote spijt toch nog te
horen dat het kamp niet door mocht gaan. Zowel school als MR hebben geprobeerd alles eraan te
doen om het wel mogelijk te maken, maar uiteindelijk werd woensdag duidelijk dat Comprix alle
schoolkampen in elk geval t/m 9 juni niet toestaat. Dit heeft te maken met de richtlijnen vanuit het
RIVM en de GGD en daar kan het bestuur niet onderuit. Zij moeten ook die richtlijnen volgen.
We mogen wel eendaagse activiteiten ondernemen, zolang ze maar buiten zijn en de kinderen bij de
eigen groep kunnen blijven. We kunnen daarom gelukkig dinsdag met groep 7 en woensdag met
groep 8 nog wel een buitenactiviteit doen.
We zijn natuurlijk ook al bezig met voorbereidingen voor schoolreisjes in andere groepen, maar u zult
begrijpen dat we hier nu ook even wat terughoudend in zijn. We willen zeker weten dat we groen
licht krijgen, voordat we nu nieuws naar buiten brengen. We vragen uw begrip hiervoor.
Margedagen
Op 11 juni heeft groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een margedag. De leerkrachten gebruiken deze dag voor
administratie.
Op 16 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse evaluatie en planningsdag. We zullen dan het
afgelopen schooljaar evalueren en het middagdeel zullen we besteden aan de plannen voor komend
schooljaar.
MR
Op 10 mei heeft de MR weer vergaderd.
De volgende onderwerpen zijn besproken:
• Schoolkamp groep 7 en 8
• Onderwijsevaluatie M toetsing
• Corona/stand van zaken/ organisatie/zelftesten
• Nationaal onderwijsplan vanuit het ministerie
• Schoolgids 2021-2022
• Formatie 2021-2022 ( volgende vergadering vaststellen formatie komend schooljaar)
• Vakantie en margedagen 2021-2022
• GMR

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
Naar het bos
Aanstaande vrijdag, 28 mei gaan we met groep 1 en 2 weer een boswandeling maken, in het
Bergje(vlak bij school). Natuurlijk mogen de kinderen ook even lekker spelen in het bos. Wilt u zorgen
voor passende kleding en schoeisel? Houdt er rekening mee dat het vies kan worden.
Huiswerk:
Groep 6
Spelling blok 8 op woensdag 26 mei 2021
Engels Song 4, 5 en 6 op vrijdag 28 mei 2021

EXTERNEN

In de bijlage een uitnodiging van Buurtsport voor 9 juni a.s.
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