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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

Extra margedagen
Op 17 juni hebben de groepen 1 t/m 6 vrij en op 20 juni hebben alle leerlingen vrij. Het team
heeft dan een evaluatie en planningsdag.
Tijdens deze dag zullen we met hel hele team het afgelopen schooljaar evalueren, maar we
kijken ook naar het nieuwe schooljaar en maken hier vast afspraken over.
Dat groep 7 en 8 op 17 juni niet vrij zijn heeft te maken met het aantal margeuren. Zij
hebben niet genoeg uren om vrij te krijgen. Dit heeft nog te maken met de overgang van het
continurooster van een aantal jaar geleden.
Schoolkamp
Zowel groep 7 als groep 8 hebben een geweldig schoolkamp achter de rug. Het was heel fijn
dat dit weer kon dit jaar. De kinderen hebben het echt super goed gedaan allemaal. Wat
hebben we genoten met elkaar.
We willen nogmaals iedereen bedanken die op welke wijze dan ook heeft meegeholpen om
dit tot een succes te maken.
In het ouderportaal staan heel veel foto's die tijdens deze dagen zijn gemaakt.
Planning en evaluatievergadering
Komende maandag 20 juni zullen we met het hele team weer een evaluatie en planningsdag
houden. Tijdens deze dag evalueren wij o.a. het jaarplan van het afgelopen schooljaar en
gaan we vooruitkijken naar het schooljaar 2022-2023.
Afwezigheid juf Paula
Volgende week woensdag en donderdag is Paula afwezig. Woensdag zal juf Anja haar
vervangen en donderdag juf Paulien.
Avondvierdaagse
We wensen alle kinderen die meedoen aan de avondvierdaagse heel veel succes toe deze
week!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 6:
15 juni 2022 --> Topgrafie Noord-Brabant
Berichtje van ouder:
Beste ouders en verzorgers,
Mijn zoon Pepijn uit groep 6 heeft tijdens het buiten spelen zijn vestje buiten laten liggen.
Toen hij later hem weer wilde ophalen, was hij weg. Tot op het heden is hij nog niet terug. Dit
is zeer spijtig mede omdat dit vestje een uniek exemplaar is en speciaal voor hem bedrukt is.
Het gaat om een vestje met rits en capuchon in de kleuren zwart en donkerblauw. Er staat
een Unisflyers logo op en nummer 15 in wit/zilver. Heeft u zoon of dochter het vestje gezien
of misschien per ongeluk meegenomen? Wij zouden het zeer fijn vinden als hij weer terecht
komt. Alvast bedankt voor u hulp.
Hartelijke groeten,
Amarins de Jong
Geen
NIEUWS VAN EXTERNEN
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