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Agenda
09-06-21
28-06-21
14-06-21
01-07-21
02-07-21
06-07-21
07-07-21
08-07-21
09-07-21

Lesdag (voormalig studiedag)
Oudercontactgesprekken-week
Sec Survival op locatie
Musical groep 8a
Musical groep 8b
Brugpieperdag + Gala groep 8
Groep 8 vrij.
Eindfeest (Groep 8 ’s middags vrij)
Start zomervakantie

Covid-19
De afgelopen periode hebben wij door Covid-19 klassen thuis gehad.
Dit vraagt veel van jullie ouders en van de kinderen. Wij willen jullie
allen bedanken voor jullie flexibiliteit en inzet.
Winnaar Kangoeroe rekenwedstrijd de Cirkel: Yarno

IEP - toetsweken groep 3 t/m 8
(7a)
Volgende week zullen wij met de kinderen starten met de afname van de IEP-toetsen. Deze toetsen zijn, op
groep 3 en groep 4 na, volledig digitaal. Mocht uw kind nog geen eigen oordopjes of koptelefoon op school
hebben, zou u deze volgende week aan uw kind mee willen geven, zodat zij deze tijdens de toetsen kunnen
gebruiken.

Activiteiten Sec Survival
Dit schooljaar zijn veel activiteiten niet doorgegaan vanwege de regelgeving rondom Covid-19. In overleg met
de OR hebben wij toch gekeken naar mogelijkheden en zijn toch nog met een hele leuke oplossing gekomen.
Ons schoolreisje naar Sec Survival kan helaas niet doorgaan, daarom komen ze hier op locatie, om alle groepen
te voorzien van een aantal leuke activiteiten. Elke klas zal op maandag 14 juni een uur verschillende activiteiten
met elkaar gaan doen. Wat fijn dat wij dit op het laatst toch nog hebben kunnen organiseren. Nu hopen op
prachtig weer!
Afscheid juf Nicky
Juf Nicky, onze leerkracht bewegingsonderwijs, zal volgend jaar niet terugkomen op onze school. Zij gaat een
mooie uitdaging tegemoet en een reis naar Nepal maken, om daar haar berggids diploma te halen. Een groot
gemis voor ons, maar we wensen juf Nicky een hele mooie tijd in Nepal. De vacature voor de leerkracht
bewegingsonderwijs is deze week uitgezet.
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Oudercontactgesprekken
In de week van 28 juni worden er oudercontactgesprekken georganiseerd. U zult een uitnodiging ontvangen op
23-06. Als u 3 (of meer) kinderen heeft dan ontvang u de uitnodiging om 13:00 uur. Dit noemen we de
voorinschrijving. Om 16:00 uur worden de andere uitnodigingen verstuurt. Het inschrijven sluit op vrijdag 25
juni om 17:00 uur.
Musical groep 8
Op 1 en 2 juli worden de musical van respectievelijk groep 8a en 8b opgevoerd. De voorstelling beginnen beide
om 18:00 en eindigen om 20:00 uur. De generale repetities zijn om 14:30 – 16:00 uur.
Op dit moment mogen er 50 personen bij een voorstelling in de schouwburg zijn. De precieze regels kunt u
vinden op de site van het RIVM, onder cultuur. Wij houden deze regels scherp in de gaten, zeker met de
verwachte versoepelingen. In overleg met de Schouwburg communiceren wij naar de ouders van groep 8 wat
er mag en kan.
Brugpieperdag + Gala groep 8
Informatie over de brugpieperdag en het gala groep 8 volgen nog. Op dit moment kunnen we u alleen vertellen
dat we bezig zijn met de organisatie, wij de intentie hebben om tijdens het gala de groepen 8 gezamenlijk te
ontvangen maar dat dit op dit moment nog niet mogelijk is om definitief vast te stellen. Het protocol van de
PO-raad laat dit nog niet toe. Gelukkig komt er een aangepast protocol aan, wanneer weten we nog niet
precies.
Eindfeest
Om dit bijzondere jaar feestelijk af te sluiten hebben we een Corona-proof eindfeest georganiseerd. Let op: dit
is geen vervanging van de verjaardagendag. De verjaardagen-dag is komen te vervallen.
Donderdag 8 juli zullen de deuren om 8.15 uur opengaan
en worden alle kinderen om 8.30 uur in de klas verwacht.
We starten deze feestelijke dag met de finale van de
masked teacher. Gedurende de dag gaan de kinderen
verschillende activiteiten langs. Zo komt er een goochelaar
voor de groepen 1 t/m 3, is de meent gevuld met een
stormbaan en verschillende spellen, krijgen ze een speciale
muziekles in het lokaal van de muziekschool en kunnen ze
op het voetbalveld van Orion 19 midgetgolfen. De kinderen
blijven de hele dag op school. Geeft u een pauze hapje en
een lunch mee!?
Ook de kinderen van groep 8 worden om 8.30 uur in de klas
verwacht. Het programma duurt voor de groepen 8 tot
12.00 uur. Zij eten niet op school en zijn de middag vrij.
Om deze feestelijke dag compleet te maken mogen alle
kinderen verkleed komen als hun eigen superheld. En…
mogen ze speelgoed meenemen om mee te spelen!
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