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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Telefonische gesprekken/contactmoment
Aangezien we geen ouders op school mogen ontvangen voor de contactgesprekken hebben we
besloten om telefonisch contact met alle ouders op te nemen.
Dit is natuurlijk ook voor ons organisatorisch net even wat anders dan normaal. De leerkrachten
zullen u proberen te bellen in de week van 22 t/m 26 juni.
We kunnen echter niet allemaal tegelijk bellen vanuit school, dus het kan zijn dat u op verschillende
momenten wordt gebeld voor uw kind(eren). We maken wel een overzicht welke kinderen op een
bepaalde dag worden gebeld in de middag of avond. Wanneer de leerkracht geen gehoor krijgt, zal
hij/zij later opnieuw proberen u te bereiken.
We hopen op uw begrip, dat het net even wat anders loopt dan anders.
In het bijgevoegde schema kunt u zien op welke dag u in eerste instantie gebeld zult worden.
Ouderenquête
Mocht het u nog ontglipt zijn….u kunt tot en met morgen de ouderenquête invullen. Per gezin is er 1
code verstrekt.
Margedagen
Groep 1 t/m 3 hebben op 19 juni ook nog een margedag. De leerkrachten hebben dan hun
administratiedag, de kinderen van groep 1 t/m 3 zijn dan vrij.
Vervanging juf Gilian
Afgelopen 2 weken hebben we met 5 sollicitanten gesproken over de vacature voor het
zwangerschapsverlof voor juf Gillian. Met alle sollicitanten hebben we een prettig gesprek gehad.
Uiteindelijk hebben wij gekozen voor Sicco Dekker.
Sicco Dekker is een ervaren leerkracht voor de bovenbouw. De afgelopen jaren heeft hij in Canada
gewoond en komt in de zomervakantie weer terug in Nederland. Voorheen werkte hij ook binnen
onze stichting. Wij hebben er alle vertrouwen in dat we met Sicco een fijne vervanger hebben
gevonden tijdens de afwezigheid van juf Gillian.

Juf Janneke
Afgelopen woensdag heeft juf Janneke het certificaat voor gedragscoördinator in ontvangst mogen
nemen. Van harte gefeliciteerd hiermee!
Laatste schooldag
Vrijdag 3 jullie gaan we het schooljaar feestelijk met elkaar afsluiten. We beginnen de dag, net als
anders, om half 9. Iedereen start in de eigen klas. De kinderen nemen hun eigen pauzehap mee,
aangezien ook wij niet trakteren. Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij en is het vakantie.
We gaan er een gezellig dag van maken.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 1 en 2
In groep 1 en 2 werken we tot aan de zomervakantie over het thema ‘water’. Volgens de
voorspellingen lijkt het volgende week heel warm te worden. Daarom willen we volgende week graag
iedere dag met water en modder buitenspelen. De kinderen mogen met de watertafel, ze kunnen
een emmertje water halen en meenemen naar de zandbak, moddersoep maken. Het wordt dus geen
waterfestijn waarbij de kinderen zwemkleding aan moeten en doornat worden, maar het is gewoon
lekker kliederen met water. We doen dat aan het eind van de schooldag, zodat de leerlingen niet de
hele dag met natte kleren rondlopen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind volgende week kleding aan
heeft naar school die nat en vies mag worden? Dan kunnen ze onbezorgd spelen.

Groep 2, 2/3 en 4
Proefdraaien
Op woensdag 24 juni, van 11.00 tot 12.30 uur, gaan de kinderen van groep 2 (juf Yvonne)
proefdraaien in groep 3 (juf Mieke). De kinderen van groep 2/3 gaan proefdraaien in groep 3 / 4, bij
juf Anja. De kinderen van groep 4 komen op dat tijdstip spelen en werken bij juf Yvonne.
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