Nieuwsflits 18 juni 2021
AGENDA
Agenda

23 juni
Studiedag, leerlingen vrij
2 juli
Bruiloft
meester Ronald en juf Marloes
Bovenbouw 14.00 uur vrij
6 en 7 juli
Afscheid groepen 8
7 juli
Meesters- en juffendag
9 juli
Start zomervakantie
Team heeft een evaluatiedag

Groepsindelingen volgend schooljaar - Goed om vandaag met u te
delen: de indeling van groepen volgend schooljaar is ver gevorderd,
maar nog niet helemaal rond. In de vorige nieuwsflits deelden we
met u dat we over twee weken (dus vandaag) de groepsverdeling met
u konden delen, dat is nog niet gelukt. We gaan ervan uit dat
halverwege volgende week de afspraken rond zijn en we in de
tweede helft van volgende week de leerlingen en u als
ouders/verzorgers kunnen meedelen hoe het plaatje er na de
zomervakantie uitziet.
23 juni leerlingen vrij - Op 23 juni staat voor het team een studiedag
gepland. Deze zal vooral gebruikt worden voor het maken van
analyses, het voorbereiden van overdrachten en allerlei zaken die te
maken hebben met de afronding van het schooljaar.
Feest! - Op 2 juli is het feest voor juf Marloes en meester Ronald. Zij
hopen die dag te trouwen. Omdat het team graag de trouwdienst
(live of via beeld) wil volgen zijn alle kinderen van groep 5-8 vrijdag 2
juli om 14.00 uur vrij.
Groep naar huis? - Helaas waren we deze week weer in de situatie
dat er een groep naar huis werd gestuurd. 1 van de collega’s had
keelpijn en verkoudheidsklachten en moest testen. Helaas was er
geen vervanging mogelijk.
In dergelijke situaties kan het voorkomen dat we een groep naar huis
sturen. Mocht dat zo zijn, dan hoort u dat uiterlijk om 7.30 uur ’s
ochtends. We sturen dan voor die tijd een parrobericht en een mail.
Werving nieuwe directeur - Afgelopen week vonden er
sollicitatiegesprekken plaats voor de werving van een nieuwe
directeur voor onze school. Mocht er echt nieuws zijn, dan wordt u
hierover natuurlijk geïnformeerd.
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Afscheid groepen 8 - Het lijkt erop dat we, net als vorig jaar, met een
aantal maatregelen een ‘gewoon’ afscheid van groep 8 kunnen
organiseren. Groep 8 is druk bezig met de voorbereidingen op de
musical. Vanwege het aantal leerlingen verdelen we het afscheid over
2 avonden. Op dinsdagavond 6 juli nemen we afscheid van groep 8a,
op woensdagavond 7 juli van groep 8b. Natuurlijk zijn alle leerlingen
op beide avonden present, want anders kan de musical niet
doorgaan.
Ouders van leerlingen in groep 8 krijgen hierover via de leerkracht
aanvullende informatie.
10-minutengesprekken - De 10-minutengesprekken worden door de
leerkracht van uw kind zelf ingepland. U kunt zich inschrijven voor
een telefonische afspraak. We hopen dat we u volgend jaar weer in
de school kunnen ontmoeten op dit soort momenten.

