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WAT STAAT ER NOG OP DE PLANNING...
In de vorige nieuwsbrief gehad over hoe snel die laatste weken gaan en wat de bijzonderheden van deze periode zijn. De leerkracht houdt daarnaast de lijntjes met u
kort d.m.v. Parro, een mailtje en/of extra telefoontje. Om u verder zo volledig mogelijk op de hoogte te houden zullen we hieronder de bijzonderheden nog even op een
rijtje zetten en staan de data nogmaals in de kantlijn. Nu volledig correct… ;-)
We beginnen aankomende week donderdag met het vieren van de verjaardaggen van
alle leerkrachten. Voel u vrij om uw kind wat te laten maken, kopen of versieren voor
de leerkracht. Wij zullen de nodige traktaties verzorgen en gaan ons die dag met leuke activiteiten vermaken.
Volgende week, op dinsdag 28 juni, gaat de groep 3/4 met verschillende
auto’s naar het Uilenbos in Lunteren. En op woensdag 29 juni gaan groep
6 en groep 6/7 naar de Beekse Hoeve in Otterlo. Diezelfde woensdag gaan
de beide groepen 8 fietscrossen in Kootwijkerbroek. Ook zijn er in die
week op maandag en donderdag de OPP gesprekken op school. Fijn om
weer onder het genot van een kopje koffie/thee in gesprek met de leerkracht te gaan over de behaalde resultaten en/of nieuwe doelen. Inschrijving is gedaan middels Parro.
De week erop gaan op maandag 4 juli groep 5 en groep 4/6 met de bus op
schoolreisje naar de Julianatoren in Apeldoorn.

BELANGRIJKE
DATA:
Donderdag 23 juni 2022
Meester—& Juffen dag
(verjaardag v/d meesters/juffen)
Dinsdag 28 juni 2022
Schoolreisje groep 3/4
Maandag 27 juni 2022
&
Donderdag 30 juni 2022
OPP gesprekken

Dit is alweer de laatste schoolweek en staat dus ook in het teken van afscheid nemen en kennis maken met de nieuwe meester/juffrouw. Op dinsdag 5 juli zwaaien we de 8ste groepers uit en staan in de kerk in De Glind
stil bij het afsluiten van de basisschool periode. Op woensdag 6 juli maken de leerlingen aan het einde van de dag kennis met de nieuwe meester/juf en op donderdag
sluiten we het schooljaar echt met elkaar af.

Woensdag 29 juni 2022
Schoolreisje groep 6/7 en groep 7

VAKANTIEROOSTER VOLGEND SCHOOLJAAR

Maandag 4 juli 2022
Schoolreisje groep 5 en groep 4/6

Woensdag 29 juni 2022
Fietscross groep 7/8 en groep 8

Dinsdag 5 juli 2022
Schoolverlatersafscheid
Groep 8 (na schooltijd).
Donderdag 7 juli 2022
Laatste schooldag ‘21/’22
(zomervakantie t/m
21 augustus 2022)
Maandag 22 augustus 2022
1ste lesdag van schooljaar
2022-2023

‘ Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan. ’
Pippi Langkous

EERSTE FASE SCHOOLPLEIN

AFGEROND

Inmiddels zit de eerste
ronde werkzaamheden
voor het schoolplein erop.
De komende weken worden er alleen nog bij de
tuintjes van de school een
speciale stoeptegel gelegd
waardoor wilde bloemen
en begroeiing meer aangroei krijgen.
Ook het grootste gedeelte van de buitenkarren is
geleverd en wordt inmiddels gebruikt door de leerlingen. De aanvulling op de karren en andere buitenspeelmateriaal hopen we na de zomervakantie
te hebben, zodat we vanaf de start van het nieuwe
schooljaar alles mooi vanuit het ‘gemeentehuis’
kunnen gebruiken en ons kunnen vermaken in de
pauze.
Ook in het nieuwe schooljaar mogen we weer gebruik maken van het schoolfruit. We hopen vanaf september weer wekelijks (extra) fruit aan de kinderen te kunnen geven. We houden u op de
hoogte vanaf wanneer dit exact zal zijn.

NOG WAT LAATSTE INFORMATIE
We zien de laatste tijd dat het voor en na schooltijd steeds wat drukker aan het worden is. Erg gezellig om naast
taxichauffeurs ook (gezins– of pleeg)ouders, groepsleiding, BSO+ medewerkers op en/of rondom het plein te zien
wachten. Dit levert echter wel wat parkeerproblemen op en we vragen u, naast het vrij houden van de taxiplekken,
ook de rust te bewaren. Met elkaar manoeuvreren we dan meerdere auto’s op een m². Zorg er bij het parkeren wel
graag voor dat de inritten naar de buurtbewoners vrij blijven. Vaak is het ook daar rond de begin-/eindtijd van
school een komen en gaan van bezoek. Met elkaar zorgen we ervoor dat het een georganiseerde bedoeling is en kan
blijven.
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar volgt de personeelsindeling. Wij melden de ouders de overgang tijdens
OPP gesprekken van volgende week. De kinderen krijgen van ons te horen op vrijdag 1 juli naar welke klas en leerkracht zij gaan. Tevens krijgen ze dan hun rapport mee en gaan de woensdag erop (woensdag 6 juli) het laatste uurtje van de dag kennis maken met de nieuwe groep en leerkracht(en).
In de zomervakantie worden de leerlingen in de nieuwe groep ingeschreven. Hierdoor is het niet mogelijk om met
de nieuwe leerkracht contact te hebben via Parro. We zullen daarom in de laatste nieuwsbrief ook de mailadressen
van de (nieuwe) leerkrachten delen zodat u, mocht dat nodig zijn, ons kunt bereiken via dat mailadres en/of infomail.
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