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Kalender
-7 juni

Fietscontrole unit 2

-15 juni

Schoolfoto

-20 juni

Vaderdag

-24 juni

Juffendag

-8 juli

Schoolreis (onder voorbehoud)

Unitonderwijs
De afgelopen tijd is er goed gezaaid en geplant in de schooltuin. De kinderen zorgen goed
voor de tuin en dat is te zien. De aardbeien en sla zijn al goed te herkennen. Maar ook de
radijsjes, snijbieten en tomatenplanten beginnen goed te groeien. Nog even wachten en we
kunnen hier in de keuken wat lekkers mee gaan maken.

Citotoetsen
Omdat we de eerste citotoetsen van dit jaar later hebben kunnen afnemen dan gepland was,
zijn ook de komende toetsen een paar weken opgeschoven.
De kinderen van leerjaar 3 t/m 8 zullen in de weken van 14 juni t/m 2 juli de toetsen maken.
Deze worden in de ochtend gemaakt. Wilt u daar bij het maken van bijvoorbeeld
tandartsafspraken rekening mee houden? Sommige toetsen moeten worden voorgelezen en
dan is het fijn als kinderen niet om dat soort redenen afwezig zijn.

Eindtoets
Dit jaar hebben de kinderen van leerjaar 8 voor het eerst de IEP-eindtoets gemaakt. Door
corona en het thuisonderwijs was dat wel even spannend moment. Deze week hebben ze de
uitslag gekregen. De uitslag is naar verwachting, dus wij zijn supertrots op ze en blij met het
resultaat!

Verkeer
Op maandagmiddag 7 juni vindt de fietscontrole voor unit 2 plaats. De controle wordt
gedaan door wijkagent Johan Damen. Er wordt van alle kinderen van unit 2 verwacht dat zij
deze middag hun fiets mee naar school nemen.
Heeft u al gestemd op onze school voor het ANWB verkeersplein? Klik op deze link en u
komt gelijk op de goede pagina.

Cultuur
De muziekworkshop voor stamgroep 6/7/8 is verplaatst naar vrijdag 11 juni. De workshop zal
op het plein gegeven worden door Jaco van MuziekMees.

Schoolfoto
Dinsdag 15 juni gaan we ’s ochtends op de schoolfoto. Wilt u hier rekening mee houden bij
het maken van een tandartsafspraak e.d.?
Dit jaar kunnen alleen broertjes en zusjes met elkaar op de foto, die op school zitten.
Broertjes en zusjes die nog niet op school zitten, kunnen dit jaar helaas niet op de
broertjes/zusjes foto. Volgend jaar hopelijk weer complete foto’s!

Juffendag
Op 24 juni gaan we de verjaardagen van de juffen vieren. De planning is om de dag in eigen
klas te starten, zodat de juffen met de kinderen een feestje kunnen vieren. Wanneer het
weer het toelaat willen we daarna de activiteiten buiten verder voortzetten. Bij slecht weer
zal er een alternatief programma in de eigen groep zijn. Binnenkort zult u meer informatie
ontvangen.

Schoolreis
Wij zijn blij om u te kunnen laten weten dat de schoolreis dit jaar doorgaat. Zoals u in de
schoolgids kunt lezen gaan de kinderen vanaf leerjaar 2 mee. Voor de kinderen van leerjaar 1
is dit een extra vrije dag.
Op donderdag 8 juli (onder voorbehoud) is de schoolreis, waar naartoe dat blijft nog even
een verrassing. We gaan met de bus en houden de OV-regels aan. Dat betekent volwassenen
met een mondkapje en tussen de groepen een aantal lege stoelen.
Meer informatie hopen we zo snel mogelijk met u te kunnen delen.

Vanuit OR/MR
Het oud papier is deze maand opgehaald door de vader van Raphaël.

