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Oudergesprekken
Volgende week vrijdag 19 juni krijgen alle
kinderen hun rapport mee. Voor groep 1
en 2 is dit het eerste rapport en voor de
overige groepen het tweede rapport,
waarbij de hoeveelheid gegevens beperkt
is door deze afgelopen periode.
Omdat we ouders nog niet mogen
uitnodigen op school, doen we het deze
keer anders.
Alle ouders van groep 1 t/m 4
worden door de leerkrachten
gebeld; daarbij kan het ene
gesprek wat langer duren dan
het andere natuurlijk. Dit gebeurt
in de week vanaf maandag 22
juni (voor die tijd krijgt u via de
Parro-app een globaal schema
voor een bepaalde datum en
tijdstip).
In groep 5 t/m 7 wordt niet iedereen
gebeld. Met een briefje bij het rapport
geven we aan wanneer we wel contact
willen hebben. Heeft u geen uitnodiging en
wilt u wel wat vragen n.a.v. het rapport,
dan mag u natuurlijk zelf altijd contact
opnemen met de groepsleerkracht.
Afsluiting schooljaar
Heel veel activiteiten zijn helaas
weggevallen. Niet alles kunnen we inhalen.
Maar we willen wel op een gezellige en
spetterende manier het schooljaar
afsluiten. Voor groep 8 zal dit
woensdagavond 1 juli al gebeuren met de
opvoering van de musical voor de ouders
(hierover krijgt u apart bericht). Voor alle
groepen willen we donderdag 2 juli een
prachtig slotfeest
houden op
school! We
maken er echt
een feestje van!
Volgende keer
meer…….

Schoolraadvergadering
Komende dinsdag 16 juni om 20.00 uur is
de laatste schoolraad-vergadering van dit
bijzondere jaar. We
nemen dan afscheid
van David de Roo en
Thalinda van den
Berg. Zij hebben vele jaren in de
schoolraad gezeten als (G)MR-lid en
voorzitter (David) en als
vertegenwoordiger van de TSO (Thalinda).
Hierbij willen we jullie hartelijk danken
voor de vele jaren positief meedenken met
ons schoolbeleid.
Janien Leeuwerke (moeder van Roos) is dit
jaar al ingestapt in de schoolraad als MRlid. We begroeten Marlon Brouwer
(moeder van Mick), zij zal ons ook komen
versterken.
In deze laatste
vergadering zullen we
o.a. kijken naar de
formatie voor volgend
jaar, het vakantierooster
en de lestijden voor 2020/2021. Zijn deze
besproken en goedgekeurd door de
Medezeggenschapsraad dan krijgt u z.s.m.
bericht over deze punten.
Juf Gea Janssen
Het gaat al weer een stuk beter met de
pols van juf Gea… dat komt vast ook door
de vele leuke kaartjes en berichten die ze
heeft gekregen. Juf Janny en juf Lianne
zijn de bekende gezichten voor de groep
die haar dagen nu invullen.
Leerlingenraad
Op de laatste leerlingenraad hebben we de
afgelopen periode besproken; hier het
verslag:
Meester Koen heet iedereen welkom. Het was
een bijzondere tijd de afgelopen weken; dus
kijken we terug op hoe het is gegaan en waar
we van kunnen leren.
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We vinden allemaal dat het wel heel anders
was dan anders. Sommige dingen waren leuk,
andere juist niet.
We misten vooral de gezelligheid in de klas en
de klasgenoten heel erg.
De thuiswerkopdrachten waren goed te doen.
De filmpjes waren (soms) handig; de een keek
er meer naar dan de ander.
Het even samen videobellen was wel leuk, dan
zag je de andere klasgenoten nog even.
Dat was ook leuk op de maandagen dat we
huiswerk op konden halen op school.
Het werken met ‘teams’ ging steeds beter en
was handig.
De A/B-splitsing was al een stuk beter als je
dan op school was en weer beetje een groep
had.
Het was fijn dat groep 8 apart was in de
laatste weken.
Het voordeel van deze lestijden was dat je
lekker op tijd kon spelen.
Het thuiswerk was ongeveer voor een à twee
uur.
Het continurooster bevalt prima:
o Samen eten met de leerkracht is fijn
o De middagpauze samen is gezellig; er
wordt ook leuk gespeeld.
o Het is rustiger
o Eerder vrij is altijd goed natuurlijk
o Je hebt nog wat meer tijd over,
voordat je naar sport gaat
bijvoorbeeld.
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We hebben nog even nagedacht over een leuk
slotfeest: bijvoorbeeld met…. een speurtocht,
veel spelletjes net als bij gym, bij warm weer
iets met water, samen een spel doen met de
hele school, flessenvoetbal, verstoppertje in de
school of levend Stratego. Ideeën genoeg.
We zijn weer in gesprek met de gemeente om
de plannen voor het plein nu echt te gaan
doen…
Geen ouders op het plein vonden we wel een
goed idee, wel rustig
Ouders moeten zelf goed op 1,5 meter letten
ook buiten de hekjes
We danken Anthonie (groep 8) voor zijn
inbreng in de leerlingenraad. Hij gaat naar het
voortgezet onderwijs, dus zal hij niet bij de
eerste vergadering in het nieuwe schooljaar
zijn.
Voor de anderen: tot na de zomervakantie in
de overstap-vergadering.

