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Nieuwsbrief
Kamp groep 8
Maandag 20, dinsdag 21 en woensdag 22

Contactmiddag

juni gaan de kinderen van groep 8 op kamp

Op dinsdagmiddag en -avond 5 juli en

naar Appelscha. We vertrekken om 9 uur.

donderdagmiddag 7 juli zijn de

Ouders die dat willen kunnen de kinderen

rapportgesprekken. Deze gesprekken zijn

uitzwaaien. We wensen de kinderen veel

speciaal bedoeld om te praten over de

plezier!

vorderingen van uw kind. Wij beschouwen
deze avonden als bijzonder waardevol en

Kennismaken Linde/AOC Terra

rekenen weer op uw
komst.

Woensdag 29 juni gaan de kinderen van
groep 8 kijken bij het Linde of het AOC Terra.

Het inplannen van de

De kinderen gaan hier op verschillende tijden

gesprekken van groep 1

naar toe. De kinderen hoeven deze dag niet

t/m 7 kan via de

op de Heidepolle te komen. Zij zijn de rest

verstuurde link.

van de dag vrij.
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Zorgt u ervoor dat tussen gesprekken van

Foto’s Avondvierdaagse
De foto’s van de avondvierdaagse gemaakt

broertjes en zusjes steeds 10 minuten
tijdsverschil zit? Dit in verband met het lopen
naar de volgende klas.

door Jessica Wagter, zijn te vinden op ons
webalbum.

Lukt dit u niet zelfstandig, dan kunt u altijd
even bellen met school, dan plannen wij de

Jessica, bedankt voor het maken van de

afspraak voor u in.

mooie foto’s!
Het plannen van het gesprek kan tot
woensdag 29 juni. Op vrijdag 1 juli ontvangt
u via de mail het definitieve rooster.
De ouders van de kinderen van groep 8
hoeven zich niet meer aan te melden voor
deze contactavond. Zij hebben de

Nieuwe leerling
Deze week verwelkomen we een nieuwe

verwijsgesprekken voor het voortgezet
onderwijs al gehad.

leerling bij ons op school. Ze komt in groep 1
bij juf Corrie.
Van harte welkom op onze school. We
wensen je een fijne en plezierige schooltijd
toe!

Begeleiding schoolreisjes
Voor het begeleiden van de schoolreisjes
hadden we in sommige groepen te veel
aanmeldingen. We hebben zodoende geloot
om te kijken welke ouders mee konden met
het schoolreisje.

Agenda
20 t/m 22 juni Kamp gr 8

Alvast noteren
We willen alle ouders die zich hebben
aangemeld van harte bedanken.

27 juni

Margedag, leerlingen vrij

28 juni

Schoolreisje gr 3/4

29 juni

Kennismaken Linde/Terra gr 8

29 juni

Schoolreisje gr 5/6/7

Ouders die zijn ingeloot ontvangen van de
leerkrachten nadere informatie.

Margedag, leerlingen vrij
Op maandag 27 juni zijn de leerlingen vrij.
Als team gebruiken wij deze dag voor het
evalueren van het schooljaar, het analyseren
van de toets resultaten en het bijwerken van
onze administratie.

Musical/Afscheidsavond
groep 8
Het afscheid van groep 8 zal plaatsvinden op
woensdag 13 juli.
We starten met de musical en vervolgens
hebben we een afscheidswoordje voor ieder
kind. Daarna kunnen de ouders nagenieten
onder het genot van een hapje en drankje en
hebben we voor de kinderen van groep 8 een
gezellige disco.
Ieder kind mag 4 personen meenemen om te
komen kijken bij deze avond.
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