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VAKANTIES & VRIJE DAGEN
NIEUWSBRIEF 24 mei
Hemelvaart: 30 mei t/m 31 mei 2019
Pinksteren: 10 juni 2019
Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus
2019
Studiedag alle leerlingen vrij:
11 en 12 juni 2019
18 en 19 juli 2019
Vrijdag 29 maart: Studiedag

kleutergroepen en groep 2/3 vrij:
V

NIEUWS VOOR OUDERS
Ontmoetingsochtenden om te ontspannen!
U bent iedere vrijdag welkom vanaf 8:30 uur.
Vanaf 9 uur is er soms een thema.
Zet deze vast in uw agenda:
CREA, creatieve ochtenden
op de volgende vrijdagen:
24 mei en 21 juni
De Ouderacademie
Naailessen: Dinsdags 9.00-11.00u.
Taallessen: Maandags 8.30-11.30u en
dinsdags 13.00-15.00u
U kunt gewoon komen als u een keer mee
wilt doen of mee wilt kijken.
Juf Kerkhoven!

Geachte ouders/verzorgers,
Wat een wonder, God, Dat U ook mensen hebt gemaakt. Dat U
ons ziet en in Uw hart bewaart en voor de wereld zorgen laat.
(naar psalm 8)

Het is inmiddels al weer even geleden dat er een nieuwsbrief
kwam dus het is hoog tijd om even bij te praten.
Zoals u wellicht in de media hebt gehoord of gelezen was er
wat verwarring rond de eindtoets. Ook onze school had hier
mee te maken omdat wij de IEP toets afnemen. Voor enkele
leerlingen kwam het advies onterecht hoger uit. Door
adequaat optreden van de leerkrachten van groep 8 viel het
uiteindelijk allemaal mee. Deze groepen gaan nu, na het
definitieve advies, aan de voorbereidingen voor de musical
beginnen. Overigens was de gemiddelde score op onze
school royaal boven de inspectie ondergrens. We zijn hier erg
blij mee.
Onze kleutergroepen zijn redelijk vol, daar zijn we natuurlijk
erg blij mee. Om er voor te zorgen dat het onderwijs
optimaal blijft, hebben we juf Marije bereid gevonden om na
haar stage tot de zomervakantie als extra hulp voor de
kleutergroepen te blijven.

Juf Plaisier is inmiddels met zwangerschapsverlof. Groep 5B
heeft tot de zomervakantie les van juf Noortje van Rongen en meester Galied.
Juf Anneveld is nog ziek, meester Rafael neemt maandag de groep waar.

Juf Nalinie is bij ons komen werken. Ze helpt ons met extra lezen en in de
kleutergroepen.
De Cito toetsen worden binnenkort weer afgenomen en dat is altijd weer een
spannend moment, zorgt u dat uw kind goed uitgerust is?

Op 7 juni bent u weer van harte welkom op de koffie bij de directie.

Volgende week hebben we op donderdag en vrijdag vrij in verband met
Hemelvaartsdag.

We wensen iedereen een heel fijn
weekend.

