Nummer 36, maandag 15 juni 2020

Geachte ouders en verzorgers,

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief nummer 37.
1. De schoolregel
Deze week staat de volgende schoolregel centraal: “Doe je best”

2. Toekomstige activiteiten
-

Vrijdag 26 juni a.s. staat “de meester/juffendag” gepland. Dit betekent dat de
leerkrachten op vrijdag 26 juni a.s. een gezellige en vrolijke dag in hun eigen
lokaal en basisgroep zullen organiseren

-

Het schoolkamp van leerjaar 8: inmiddels is duidelijk dat de jeugdherberg (“De
Kleine Haar” te Gorssel) waar de leerlingen van leerjaar 8 en hun begeleiders
verblijven, van maandag 6 tot en met donderdag 9 juli a.s. ruimte voor ons
heeft en de Corona-regels volledig kan uitvoeren.
De coronamaatregelen laten toe dat we dit reisje met elkaar maken.
Punt van zorg is nog wel het busvervoer; de busmaatschappij is nog aan het
bekijken of en hoe zij ons naar Gorssel kunnen vervoeren.
Binnenkort horen we hier meer over.

-

Op dinsdag 14 juli a.s. staat het afscheid van de leerlingen van leerjaar 8
gepland.
Dit afscheidsfeest gaat hoe dan ook door!

3. Cito
De komende weken zal er in de groepen weer een aantal Cito-toetsen afgenomen
worden.
Deze toetsen worden aan het begin van de morgen afgenomen.

1.

Dit wetend, vragen wij u er zorg voor te dragen uw kind(eren) op tijd op school
is/zijn.
Ook verzoeken wij u geen dokters- of tandartsbezoekjes e.d. te plannen aan het
begin van de dag. Dank.

4. De kalender voor de komende tijd
23 juni
26 juni
25 juni
6 – 10 juli
6 – 9 juli
14 juli
17 juli
28 augustus

20.00 uur: OR-vergadering
Meester- en juffendag
20.00: MR-vergadering
Deze week 10-minutengesprekken op afspraak
Schoolkamp leerjaar 8 (onder voorbehoud!)
Afscheid leerlingen leerjaar 8
Om 12.00 uur start voor alle groepen de zomervakantie. Deze
duurt tot en met 30 augustus a.s.
16.00 – 17.00 uur: inloopmoment voor alle leerlingen en hun
ouders/verzorgers.

Tot zo ver deze nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,
mede namens de collega’s,

Hans van Elburg.
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