Nieuwsbrief nr. 25 van 8 juni 2018

In deze nieuwsbrief :

Cito-toetsen vanaf 18 juni 2018
In de week van 18 juni starten de Cito-toetsen. De leerlingen van de groepen 3 t/m 7
zullen getoetst worden op de vakken: technisch lezen, rekenen, spelling en
begrijpend lezen. Het is van belang dat de leerlingen goed uitgeslapen op school
komen, zodat zij fris en geconcentreerd aan de toets kunnen werken.
Rapporten
De datum voor de rapporten wordt verschoven van 29 juni naar 6 juli 2018. Dit heeft
te maken met de latere afname van de Cito-toetsen.
Schoolreisje
Goed nieuws: het schoolreisje gaat door en iedereen gaat gezellig mee!
Op maandag 25 juni staan alle bussen klaar voor de kinderen uit de groepen 1 t/m 7.
Kinderen uit de groepen ½ gaan naar de buitenspeeltuin “De Goudvis”.
De kinderen uit de groepen 3 en 4 gaan naar Oud Valkeveen.
De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet en de groepen 7 naar Duinrel. Wij hopen op
een zonnige en gezellige dag. De leerlingen van groep 8 zullen deze dag een extra
vrije dag hebben. De leerlingen zullen als lunch genieten van een zakje patat met
wat te drinken. En natuurlijk hoort een ijsje bij een schoolreisje.
Kamp
Donderdag 21 juni en vrijdag 22 juni gaat groep 8 op kamp. Zij gaan naar
“Buitencentrum Oldebroek”. Vandaag hebben zij de informatie hierover mee naar
huis gekregen. Als begeleiders gaan mee: Juf Marianne, Juf Jolanda en Mr. Floris.
Wij hopen op een gezellig kamp met mooi weer.

Suikerfeest
Aan het eind van de volgende week hebben een groot aantal kinderen een feestje:
Het Suikerfeest.
Het Suikerfeest zal in ieder geval voor een aantal kinderen op vrijdag 15 juni zijn. U
hoeft dit jaar geen briefje in te leveren bij de leerkracht. Wel is het fijn als u aan de
leerkracht laat weten dat uw kind die dag niet op school is en meedoet aan het
Suikerfeest. Wij wensen vast iedereen veel plezier.
Sportdag 1 t/m 4
Op maandag 2 juli houden wij onze jaarlijkse Sportdag voor groep 1 t/m 4.
Deze activiteit wordt gehouden op het grote plein van 09.00 - 11.30 uur.
Om deze dag goed te laten verlopen zoeken wij ouders die willen helpen. U kunt
zich opgeven via de intekenlijst. Deze vindt u bij de deur van de groep.
Sportdag groep 5 t/m 8
Op dinsdag 3 juli houden zijn de kinderen van de bovenbouw aan de beurt om hun
sportieve prestaties te laten zien.
Ook voor deze dag zoeken wij ouders die willen helpen. De spellen worden
gehouden in de gymzaal en op het plein van 08.30 - 14.15 uur.
Per groep zoeken wij 1 ouder.

Tot de volgende nieuwsbrief!
Namens het team en de medezeggenschapsraad,
Jolanda en Yvonne

