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Wieltjes op school
Wij zijn van mening dat rijdende objecten(speelgoed) niet thuishoren in onze school. Wij begrijpen dat ze erg leuk zijn voor op het plein, maar vinden ze daarentegen erg gevaarlijk in
school. Om ongelukken te voorkomen en te zorgen dat de klas niet verandert in een parkeerplaats hebben wij besloten dat tot de zomervakantie steppen, heelies, skeelers, skateboards e.d., die niet op slot kunnen, tussen 8.00 en 15.45 in de voorhalletjes worden geparkeerd. (Fietsen horen in de daarvoor bestemde fietsenrekken).
Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar, dus het blijft een eigen keuze om
deze objecten mee naar school te nemen.
10 minuten gesprekken
Op donderdag 30 juni en dinsdag 5 juli zijn er 10-minuten gesprekken. Op dinsdag 5 juli
worden de gezinnen met broertjes en zusjes gepland.
Dinsdag 21 juni gaan de uitnodigingen met de kinderen mee. Vanaf woensdag 22 juni hangen de roosters bij de groepen. Ben je verhinderd, probeer dan te ruilen met een andere
ouder of neem even contact op met de leerkracht van je kind om een nieuwe afspraak te
maken.
Afwezigheid Ellen.
Vanaf 16 juni gaat Ellen een revalidatietraject starten voor haar rugklachten. Ze zal regelmatig een dag of dagdeel afwezig zijn. Invaller Francis zal zoveel mogelijk de groep overnemen.
Hulpouders schoolbibliotheek
Sinds dit jaar zijn wij bezig met een digitaal uitleensysteem in onze schoolbibliotheek. Wij
vinden lezen en belangrijk speerpunt binnen ons onderwijs. Ook worden er oranje kinderen
ingezet bij het uitlenen van boeken, promoten van series, opruimen van de bibliotheek en het
inscannen van nieuwe collecties.
Op dit moment hebben wij één fanatieke ouder die elke dinsdag de kinderen ondersteunt en
extra taken uitvoert in de bibliotheek. Doel is om dit minimaal 4 dagen per week te bewerkstelligen. Daarom zijn wij op zoek naar bieb-ouders voor volgend schooljaar! Lijkt het u
leuk om ongeveer 30 minuten per dag te helpen in de bibliotheek? Meldt u dan aan bij
de groepsleerkracht van uw kind (met mailadres), geef hierbij even aan welke dag/dagdeel u
beschikbaar bent.
Zonder ouders geen schoolbibliotheek! Zonder schoolbibliotheek, geen vrij lezen! Zonder
lezen…..
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Juni/ juli 2016
Maandag 20 juni

MR vergadering

19.30 uur

Vrijdag 24 juni

Rapporten mee

Maandag 27 juni

Groepsfeest oranje

Donderdag 30 juni

10- minuten gesprekken

Vrijdag 1 juli

Weekslot Carina/ Ellen

13.15 uur – 13.45 uur
Alle ouders van deze groep mogen komen kijken

Dinsdag 5 juli

10-minuten gesprekken

Woensdag 6 juli

Doorstroomdag

Vrijdag 15 juli

Studiemiddag

Alle kinderen zijn om 12 uur vrij

16 juli t/m 28 augus- Zomervakantie
tus
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