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Datum
Woe. 17 juni
Do. 18 juni
Vrij. 19 juni
Zat. 20 juni
Vrij. 26 juni
di. 30 juni

Woe. 1 juli

Vrij. 3 juli

Activiteit
Kennismakingsmiddag Stad &
Esch groep 8
GMR vergadering
2e rapport mee
Oud papier
*Nieuwsbrief
*Feest Oosteinde (t/m 28 juni)
*schoolreis groep 1 t/m 4
*première musical ‘De
feestplaneet’ voor groep 7
Afscheid groep 8
-’s ochtends: spelletjes
-’s middags: uitje
-’s avonds: BBQ + première
musical ‘De feestplaneet’ gr.8
12.00 uur zomervakantie

Een aantal activiteiten gaan niet door. In de
kalender zijn deze activiteiten doorgestreept.
I.v.m. de geldende afspraken gaan ook de
schoonmaakmiddagen in de laatste schoolweek niet
door. Mochten jullie iets mee willen nemen naar huis
om schoon te maken (bv. lego, blokken, schorten…)
laat het ons even weten door te bellen of een
bericht te mailen of via Parro.

Musical groep 7-8
Ondanks alle
maatregelen kunnen
we de musical door
laten gaan! Voor onze
en jullie veiligheid doen
we dat dit jaar d.m.v.
het maken van een
‘musicalfilm’.
Even op een rijtje:
-donderdag 25 juni doen we een ‘soort van‘
generale in de Buddingehof (zonder publiek). We
gaan hier op de fiets naartoe.
-vrijdag 26 juni: opnameochtend. Na afloop ‘vieren’
we ons optreden met patat/snack/drinken in de
Buddingehof. Wederom gaan we op de fiets naar
Ruinerwold.
-première van de ‘musicalfilm’ voor groep 7: dinsdag
30 juni om 19.30 uur bij de familie Muskee in de
tuin/op de deel. Voor groep 8 is dit woensdag 1 juli
tijdens de afscheidsavond (ook bij een van de ouders
in de tuin).
Aandachtspunten:
*alleen het gezin (vader/moeder/broer(s)/zus(sen)) is
uitgenodigd (i.v.m. de ruimte), geen opa’s/oma’s ed.
Het is natuurlijk altijd leuk en gezellig om andere
belangstellenden later een keer bij je thuis uit te
nodigen om de film te kijken.
*neem zelf je eten/drinken mee (bv. in een koelbox).
We delen dit NIET met andere gezinnen!
*stoelen meenemen om de film gemakkelijk te
kunnen bekijken
*na afloop gaan we direct naar huis en blijven niet
‘hangen’ voor de gezelligheid.
Dansclinic
Op vrijdag 19 juni heeft meester Dennis een
dansclinic geregeld voor de kinderen. Dit zal buiten
plaatsvinden op het plein.
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We mogen weer!
Vanaf 8 juni gaan we weer volledig naar school.
Lekker samen werken, samen leren en samen spelen.
Fijn dat we het schooljaar met onze eigen volledige
groep kunnen afsluiten. In de afgelopen periode
hebben we echt de contacten en het samen spelen
gemist. Dat gaan we in de komende periode lekker
inhalen. Thuis is weer thuis en school is weer school!
Voor alle afspraken en richtlijnen verwijs ik jullie naar
de brief die op woensdag 3 juni is verstuurd. Hoe we
het jaar gaan afsluiten met de groepen is nog niet
bekend. We mogen niet met de hele school een
activiteit doen omdat de groepen gescheiden
moeten blijven. Wel gaan we het schooljaar in de
eigen groep natuurlijk feestelijk afsluiten.
Rapport, gesprekken en Cito
De rapporten gaan op 19 juni mee. We gebruiken,
net als anders, de gegevens van de observaties, de
lessen en de toetsen om het rapport in te vullen. De
resultaten zouden best iets kunnen afwijken van wat
we verwachten van de kinderen. De situatie was niet
‘normaal’ en dat kan natuurlijk van invloed zijn. Dit
jaar werken we lekker door en volgend jaar starten
we met herhaling, verdieping en goed in kaart
brengen van wat de onderwijsbehoeften zijn van
elke leerling. Pas in de loop van september nemen
we dan de Cito toetsen af. Cito gaat ook de
normering van deze toetsen aanpassen aan het
afnemen in september/oktober. Na het afnemen van
deze toetsen zal er ook een gesprek worden gepland
om de start van het schooljaar, de sociaal
emotionele ontwikkeling en de resultaten te
bespreken. Naast het schoolrapport hebben jullie
deze keer ook een thuiswerkrapport gekregen. Als
het goed is hebben jullie deze inmiddels samen met
uw kind ingevuld en weer op school ingeleverd. Dit
wordt dan een onderdeel van het rapport in een
bijzondere tijd. Mocht je het nog niet hebben
ingeleverd, geef het dan maandag mee. Het zou fijn
zijn dat elke leerling ook een thuiswerkrapport heeft.
Ook de leerkracht zal hier na inleveren een stukje bij
schrijven. Bijzonder om later terug te lezen en kijken.
Aan het eind van dit schooljaar willen we graag elke
ouder nog even spreken. Hiervoor heeft u of krijgt u
een uitnodiging via Parro van de leerkrachten. We
willen graag alle ouders spreken omdat we een
bijzondere periode
achter de rug
hebben. Deze
gesprekken zullen
digitaal plaatsvinden
omdat er nog steeds
geen ouders de
school in mogen.

Afscheid groep 8
Vandaag heeft groep 8 het programma voor
woensdagochtend 1 juli in de steigers gezet. Nog
een paar kleine uitwerkingen en het programma is
rond. Een uitnodiging voor de leerlingen uit groep 1
t/m 7 volgt nog.

Zwerfboekenkast
Sinds de opening van onze bieb met zwerfboeken,
wordt de collectie steeds weer aangevuld. Dit zorgt
ervoor dat de boekenkast en boekenkist overvol
raken. Wie heeft er thuis nog een kastje o.i.d. ‘over’
die we mogen gebruiken voor onze zwerfboeken?
Wellicht is er iemand
handig en kan een
kastje in elkaar
knutselen!?
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