24 juni 2022
Kindgesprekken groep 3 t/m 8
Dit jaar voeren de kinderen in de week van 4 juli de kindgesprekken. Deze gesprekken
bereiden we op school voor. Uw kind(eren) vertelt wat goed is gegaan dit schooljaar en
waar ze komend schooljaar aan willen werken. De intekenlijsten voor deze gesprekken
hangen vanaf maandag op de borden. De intekenlijst voor groep 3 hangt in de gang van
groep 1/2/3. De intekenlijst voor groep 4 t/m 8 treft u aan op het whiteboard in de
gang. Tekent u allemaal in?
Indien u behoefte heeft aan een oudergesprek zonder kind, dan kunt u een afspraak
maken bij de leerkracht van uw kind. Indien de leerkracht van uw kind u graag wilt
spreken, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek van de betreffende leerkracht.
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Vakantie– en activiteitenrooster 2022-2023
In de bijlage treft u het vakantie– en activiteitenrooster voor komend schooljaar aan.
Binnenkort krijgen alle jongsten een kopie van dit rooster mee naar huis.

Belangrijke data
Ma. 27/06 Start projectweek
Di. 28/06 MR-vergadering

Projectweek
De projectweek gaat vanaf maandag van start. Het thema dit keer is HELDEN. We
hebben deze week geen weekwerk maar gaan werken rondom dit thema. Er komen
leuke gastlessen waarbij er ook interessante “heldenvoertuigen” bij school zullen staan.
Groep 1/2/3 mag heldenkleding meenemen voor in de huishoek (denk aan Spiderman,
politie, brandweer, Megamindy enz.)

Schoolreis aanstaande vrijdag
Op vrijdag 1 juli is het dan zover… We gaan op schoolreisje naar Toverland.
De kinderen worden om 8.30 op school verwacht. Daar krijgen ze het schoolshirt aan en
horen ze bij wie en welke begeleider ze in het groepje zitten. We hebben inmiddels
voldoende begeleiders voor de schoolreis.
Om 9.00 zal de bus vanaf school vertrekken en om 15.30 vertrekt deze uit
Sevenum. We verwachten dan rond 16.30 op school terug te zijn.
Denkt u aan een lunchpakket, drinken en eventueel een snoepje? Vanuit school wordt
ook voor wat lekkers gezorgd. We gaan er een gezellige dag van maken.
Na de schoolreis kunt u het gewassen schoolshirt weer mee naar school geven.

Schoolfotograaf dinsdag 5 juli
Dinsdag 5 juli komt de schoolfotograaf naar school. Ook nog niet schoolgaande broertjes
en/of zusjes mogen op de foto. Als u van dit aanbod gebruik wilt maken, kunt u dinsdag
5 juli dan om 8.15 uur naar school komen. Broertjes en/of zusjes die al op school zitten
worden deze ochtend onder schooltijd gefotografeerd.

Rapport
Vanwege het schoolreisje op vrijdag 1 juli, gaat het tweede rapport op donderdag 30
juni al mee naar huis.

Do. 30/06 Rapport 2 mee naar huis

Vr. 01/07 Schoolreis Toverland

familieschommel

Daan (gr 1) leest voor uit zijn leesboek van
Paw Patrol

Jelle is 3 dagen bezig geweest met dit moeilijke huis van
clicks. Supertrots dat het is gelukt.

Heeft u leuke tips of ideeën voor ‘t Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

