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Agenda juni/juli 2016
6 juni
9 juni
15 juni
17 juni
23 juni
27 juni
27 juni
27 juni
28 juni
29 juni
29 juni t/m 1 juli
4 juli
5 juli
6 juli
8 juli

Start toetsronde 2
Bezoek aan Overduin
Studiedag: leerlingen vrij
Dagje uit!
Musical groep 8
Rapport mee
wenmiddag
Schoonmaakavond, alle hulp is welkom!
10 minutengesprekken (facultatief)
10 minutengesprekken (facultatief)
Schoolkamp groep 8
Afscheid juf Agnes van Waardhuizen
(continurooster: 13.30 vrij)
Afscheid groep 8 in strandtent
Afscheid groep 8 in school
’s middags vrij / start zomervakantie! (t/m 19-8)

alle groepen
Groep 6
alle groepen
Groep 8
groep 8
alle groepen
Groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 1 t/m 7
groep 8
alle groepen
groep 8
groep 8
alle groepen.

De jarigen in de komende 2 weken:
07 juni
08 juni
10 juni
10 juni
11 juni
11 juni
12 juni
14 juni
15 juni
15 juni
15 juni
16 juni
16 juni
17 juni
18 juni

Luuk Saab
Lars Zwaan
Anouck Maat
Mila van Scheppingen
Esmee Barnhoorn
Dean Blommaert
Senna de Zwart
Lieke Pronk
Jeanelle Haasnoot
Evi Jonker
Peter Jonker
Sophie Collon
Sienna Verloop
Hugo Messemaker
Nico Schaap

Gr. 2
Gr. 7
Gr. 7
Gr. 4
Gr. 1
Gr. 3
Gr. 2
Gr. 6
Gr. 1
Gr. 5
Gr. 7
Gr. 6
Gr. 4
Gr. 3
Gr. 6

Allemaal van harte gefeliciteerd!
4 juli
Het afscheid van juf Agnes staat gepland op maandag 4 juli. U zult daarover uitgebreid
geïnformeerd worden, maar nu melden we alvast dat we die middag een continurooster
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zullen draaien. De kinderen zijn dan om 13.30 uur vrij. We hopen dat u voor die middag
opvang kunt regelen, maar wanneer dat niet het geval is kunnen de kinderen op school
opgevangen worden.
Wenmiddag
De wenmiddag van maandag 4 juli wordt een week naar voren gehaald (27 juni) De
kinderen krijgen die middag les van de leerkracht(en) die zij het volgende schooljaar
krijgen.
Cito eindtoets

In de vorige nieuwsbrief meldden wij veiligheidshalve dat groep 8 op
de eindtoets op het landelijk gemiddelde had gescoord. Na een
correctie kunnen wij melden dat ze er ruim boven hebben gescoord!
De kinderen en de leerkrachten hebben een topprestatie geleverd!
Teamvergadering/studiedag
Op woensdag 15 juni heeft het team haar laatste studiedag van dit schooljaar. (De kinderen
zijn die dag vrij!)Tijdens deze dag wordt teruggekeken op het afgelopen schooljaar: in
hoeverre hebben we met betrekking tot de genomen actiepunten ons doel bereikt, zijn er
dingen blijven liggen, wat kan nog beter enzovoort. Deze studiedag is daarmee ook een
vooruitblik op het nieuwe schooljaar: waar leggen we het volgende schooljaar de prioriteiten?
Aan het einde van de dag sluiten we het schooljaar af met een uitje met de
medezeggenschapsraad en de ouderraad. Ook Eugenie Zwaan is aanwezig, als begeleider
van de plusleerlingen van onze school.

Agnes van Waardhuizen
Gerben Straatsma.
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