Uitgave 14 – 15 juni 2020
1,5 meter afstand
De afspraken over de afstand van 1,5 meter
rondom scholen wat dreigen te verslappen.
We zien dit soort berichten overigens ook over
minder aandacht voor de afstand in winkels en
markten en dergelijke. Wij willen u vragen of u
zich aan de afspraken en richtlijnen wilt blijven
houden:

-

Geen ouders op schoolplein
Geen ouders in school
1,5 meter afstand houden tussen
volwassenen
Niezen in de elleboog
Veelvuldig handen wassen
Niet fit, blijf thuis

Oudergesprekken
Zoals u weet krijgen de kinderen aan het eind
van dit schooljaar geen rapport mee, daarom
zijn er ook geen oudergesprekken.
Wilt u de leerkracht toch nog spreken,
dan kunt u via de mail een afspraak maken.
Onze voorkeur gaat uit naar een telefonische
afspraak, omdat ouders de school nog niet in
mogen.

Voor groep 8 van juf Tepper is het
afscheidsfeestje op dinsdag 23 juni en voor
groep 8A van juf Schomaker en juf Withoff is
dat op donderdag 25 juni.
De kinderen krijgen hiervoor een uitnodiging.

Juf Nieuwenhuis met pensioen
Na de zomervakantie gaat juf Nieuwenhuis
van groep 2 met pensioen. Na een loopbaan
van 42 jaar in het onderwijs, gaat zij nu
genieten van haar welverdiende vrije tijd.
Donderdag 2 juli nemen de kinderen en het
team op een feestelijke wijze afscheid van
haar. Bedankt voor je jarenlange inzet juf
Nieuwenhuis!

Formatie en groepsindeling
Op dit moment zijn we druk bezig met de
formatie en de groepsindeling voor het
nieuwe schooljaar. Zodra dit bekend is hoort u
van ons.
Afscheid groep 8
Het afscheid van groep 8 verloopt dit
schooljaar anders dan normaal.
We hebben ons best gedaan om een passend
alternatief te vinden voor het afscheid.

Ouderbijdrage schoolreis
De betaling voor de schoolreis van dit
schooljaar, wordt voor diegene die al betaald
hebben, verrekend met de bijdrage van het
komend schooljaar.
Aan het begin van komend schooljaar krijgt
iedere leerling een brief mee, waarin staat wat
de nieuwe ouderbijdrage is voor de leerlingen.
Dit is dus niet voor iedereen gelijk.
Het is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren
met het schoolkamp voor groep 8.
Ook hier worden de leerlingen na de
zomervakantie verder over geïnformeerd.
Fijne vakantie gewenst namens de OR.

Oud papier
Wij willen de ouders die afgelopen schooljaar
oud papier hebben gehaald enorm bedanken
voor hun inzet! Dankzij de opbrengsten van
het oud papier kunnen wij de keuzeklassen en
wereldtijd vormgeven zoals wij dit nu doen.
Voor komend schooljaar zijn we weer op zoek
naar ouders die willen helpen.
De leerlingen krijgen vandaag een brief met
opgavestrookje mee naar huis.

Agenda
Juni
19
21
23
25

Leerlingenraad
Vaderdag
Afscheid groep 8
Afscheid groep 8A

Juli
2
3

Afscheid juf Nieuwenhuis
Laatste schooldag, 12.00 uur vrij!
Zomervakantie t/m 16 augustus

