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Uitnodiging oudergesprekken
Volgende week krijgt u bericht in de Parroapp over de inschrijving van de
oudergesprekken in de week van 21 juni.
Door een dag en tijdstip aan te geven kunt
u dit zelf digitaal inplannen.
Schoolreisje groep 3 en 4
Wat mocht er afgelopen periode veel niet,
maar….. gelukkig mag er wel weer steeds
meer wél. Zo gaan we dinsdag 15 juni met
de huifkar naar Drouwernerzand met
groep 3 en met groep 4. Lekker in de
buitenlucht spelen. De ouders van beide
groepen hebben inmiddels bericht gehad.
Schoolkamp groep 8
En wat waren de kinderen van groep 8 blij
toen ze hoorden dat het kamp, weliswaar
in een andere vorm, toch door kan gaan!
(de meester en juf ook trouwens!). Door
alleen met groep 8 te gaan (in de eigen
cohort) is er toch veel mogelijk.

Drie dagen in prachtige glampingtenten op
het Kuierpad in Wezuperbrug in luxe
kamperen. We hebben er ontzettend veel
zin in. Natuurlijk zijn we hier ook aan de
bekende afspraken gebonden, maar we
denken dat we een mooi, veilig alternatief
hebben bedacht. Ook de ouders en
kinderen van groep 8 hebben inmiddels de
noodzakelijke info gekregen. Groep 8
vertrekt woensdag 16 juni op de fiets en
hoopt moe en voldaan vrijdag 18 juni
terug te komen.

Alternatieve kampdagen groep 5/6A, 6B/7
Ook voor de andere groepen was er goed
nieuws. Door in de eigen combinatie te
blijven zijn er toch mogelijkheden om
samen gezellige alternatieve uitjes te
doen. Op donderdag 17 en vrijdag 18 juni
zullen deze groepen op een heel
andere manier de tijd
doorbrengen. Drouwenerzand
bezoeken, ontbijten op school,
bosspelen, bonteavond / middag..
Genoeg leuke dingen om naar uit
te kijken. Ook deze kinderen
hebben hun informatie gehad.
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
In de week van 21 juni (en verder) zijn de
oudergesprekken (zie boven) n.a.v. de
laatst afgenomen toetsen, de ervaringen in
de klas en het rapport. We houden ons
aan de (bekende) afspraken: Beide ouders
zijn welkom. Looproutes: gr 1/2 via de
kleuteringang, gr. 3 via de eigen
buiteningang, gr. 4–7 via de buitentrap,
mondkapje op in de gang, gepaste afstand
in het lokaal, het raam staat open, bij
klachten thuisblijven (!), we houden een
strakke planning aan (kom niet te vroeg),
op de gang ook afstand houden.
Toch liever online: dan graag even
aangeven.
Meesters/juffendag
Vrijdag 11 juni hadden de kinderen van
groep 1 en 2 al een prachtige
poppentheatervoorstelling over het circus.
Interactief en de kinderen hebben
genoten! Op dinsdag 29 juni vieren we nog
even door in het thema circus, want het
toeval wil “toevallig”
dat alle meesters en
juffen dan jarig zijn
(echt… ja echt
).
Binnen onze eigen
groepen zullen we
er een groots circus
van maken en
gelukkig krijgen we hulp! Helaas kan er
geen afsluitende voorstelling voor ouders
gegeven worden, maar we zullen door
filmpjes en foto’s een mooie sfeerimpresse
geven. We hopen zo, ook nu weer op een
veilige manier, er een prachtig feest van te
maken.

Studiedag / kinderen zijn vrij
Na zo’n prachtige en intensieve dag is het
vast fijn om uit te rusten…. En dat kan
ook, want voor de meesters en juffen is er
dan een studiedag maar de kinderen zijn
op woensdag 30 juni vrij.
Schoolraad
Donderdag 24 juni is al weer de laatste
schoolraad vergadering van dit aparte
schooljaar. We zullen terugkijken op wat
de afgelopen periode ons heeft gebracht
en alvast vooruit kijken naar het volgende

schooljaar. Tevens nemen we afscheid van
Albert Oving en Robert Noppers, als
oudgedienden hebben ze vele jaren
meegedacht over en meegeholpen aan het
beleid van onze school. Albert en Robert
dank voor jullie inzet en inbreng in onze
schoolraad.
Rapport mee
En dan wordt het al weer vrijdag 2 juli. De
rapporten zijn al besproken in de
oudergesprekken. De kinderen krijgen ze
op deze vrijdag mee!

