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De jarigen van deze week
Imre, Marne, Roos, Wieke, Kars,
Matthew, Froukje

Agenda
11 juli
12 juli
14 juli
14 juli
15 juli
15 juli
15 juli t/m 26 augustus

Schoolreis groep 5 en 6: Wildlands
Afscheidsavond groep 8
Dagje Amsterdam groep 8
Bijna laatste schooldagactiviteiten groep 1-7 + “Rommel in de trommel”
10 uur: Uitzwaaien groep 8
Laatste schoolochtend: groepen doorschuiven, alle leerlingen vrij om 12 uur
Zomervakantie

U kunt de activiteiten/data ook vinden in de kalender van de ouderapp.

Schoolreizen
Wat hebben de kinderen en volwassenen genoten van de schoolreizen. Groep 1-2-3-4 hebben het er
al opzitten. Het schoolkamp is tot nu toe ook prima verlopen. Zij komen vanmiddag terug. In de
ouderapp vindt u de foto’s van deze mooie dagen.
A.s. maandag gaat de laatste groep, groep 5-6, naar Wildlands in Emmen. Zij vertrekken tegen negen
uur en zijn rond 16 uur weer terug. In de ouderapp vindt u (één dezer dagen) de precieze info van
deze schoolreis.

Klankbordgroep
Afgelopen maandag was er weer een klankbordgroep. Op dit moment zijn we met 3 ouders en
Margriet, maar we hopen het komende schooljaar op meer deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst
kun je van alles vragen over onze school, informatie verkrijgen en brainstormen om het nog mooier
en fijner te krijgen op school. Onderwerpen die besproken zijn:
-

-

Onderwijs: het aantal uren formatie voor het komende schooljaar. Er zijn aparte klassen. Dit
is een luxe positie en zal in de volgende schooljaren niet aan de orde zijn. Er waren vooral het
laatste deel van het schooljaar (mede door corona) veel activiteiten. Komend schooljaar zal
geprobeerd worden de activiteiten wat beter te verdelen. Daarnaast gaan we steeds meer
kind gericht werken zoals de bekende Tjongersprongen. Dit wordt door kinderen als prettig
ervaren.
Communicatie: de ouderbijdrage en de schoolreisgelden zijn vrijwillige bijdragen die vanaf 1
oktober 2022 in het beheer zijn van de directeur door veranderde wetgeving. De

-

-

activiteitencommissie organiseert de activiteiten en maakt gebruik van de klussenlijst waarbij
ouders ingezet worden voor het verdelen van de taken en activiteiten.
Veiligheid: corona is op dit moment een lastig onderwerp. Er zijn op dit moment geen
richtlijnen van het ministerie. De maatregelen zijn vervallen, maar de adviezen blijven. Punt
blijft dat er veel geventileerd moet worden, ook in de koude periode. Er zijn genoeg bhv’ers
op school om de veiligheid van iedereen te borgen.
Schoolkorfbal: het gezamenlijke vertrek is door ouders gemist. Dan is er meer saamhorigheid
en wellicht minder chaos met het parkeren. Margriet gaat dit binnen het team bespreken.
Avondvierdaagse: dit blijkt geen optie te zijn omdat er het hele jaar al veel activiteiten zijn en
dit te belastend zou zijn voor het team.

Komt u het volgend schooljaar ook eens naar een bijeenkomst van de klankbordgroep om te ervaren
wat het is?
Groeten, Marjan Betten-van Pijkeren

Afscheidsavond groep 8
A.s. dinsdag vindt de afscheidsavond van groep 8 plaats. Een besloten avond alleen voor de ouders
en de leerlingen van groep 8die al vele jaren bij ons op school zijn.
De avond start om 19.30 uur en is rond 22.00 uur afgelopen.

Laatste schoolweek
Als de schoolreizen en de afscheidsavond van groep 8 geweest zijn, werken we toe naar de
allerlaatste vrijdagochtend van dit schooljaar.
Op woensdag en donderdag zullen de leerlingen hun spulletjes mee naar huis krijgen. Wilt u ervoor
zorgen dat iedere dag van de komende week zo’n klein “frummeltasje” ( opvouwbaar tasje) in de tas
aanwezig is?
Ook is het handig als alle leerlingen van groep 3-8 een sopdoekje/geel doekje meenemen. De
kinderen maken zelf hun laatjes, tafel en stoel schoon. Natuurlijk worden ook de kasten
meegenomen.
De materialen van de kleutergroep worden meegegeven aan ouders, zodat de puzzels, lego,
kralenplanken, e.d. thuis schoongemaakt kunnen worden. Ieder krijgt wat mee, dan worden de taken
eerlijk verdeeld.
Op donderdag gaat groep 8 met de trein naar Amsterdam. Ieder jaar bekostigen zij een groot deel
van deze reis zelf. Door het uitvoeren van diverse klusjes sparen zij deze reis bij elkaar. Wat er tekort
komt wordt door de OV aangevuld.
Voor de andere groepen staat er die dag ook iets leuks te gebeuren. Op het schoolplein komt een
verrassing te staan! Het is die dag “rommel-in-de-trommel”-dag, dus uw kind mag voor de lunch iets
mee in de trommel, dat hij/zij anders niet krijgt. Let u er wel op dat het nog wel op een lunch moet
lijken; een zak chips als lunch is niet de bedoeling.
Vrijdagochtend is de allerlaatste schoolochtend van dit schooljaar. Om 10 uur zwaaien we met elkaar
de leerlingen van groep 8 uit. Na de kleine pauze gaan de groepen 1-7 een uurtje naar hun nieuwe
klas/juf/meester. Natuurlijk wordt de ochtend in de eigen groep afgesloten. Alle leerlingen zijn deze
laatste ochtend om 12 uur vrij. Dan kan de zomervakantie beginnen!

Vakantierooster 2022-2023
Voor de vroege vakantiereserveerders onder u het vakantierooster voor het komende schooljaar:
Vakantieregeling

Za:

16-07-2022

t/m

Zo:

28-08-2022

Zomervakantie 2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag/Pasen
Meivakantie
Hemelvaartvakantie
Pinkstervakantie
Zomervakantie 2023

Za:
Za:
Za:
Vr:
Do:
Do:
Zo:
Za:

15-10-2022
24-12-2022
25-02-2023
07-04-2023
24-04-2023
18-05-2023
28-05-2023
22-07-2023

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

Zo:
Zo:
Zo:
Ma:
Zo:
Vr:
Ma:
Zo:

23-10-2022
08-01-2023
05-03-2023
10-04-2023
07-05-2023
19-05-2023
29-05-2023
03-09-2023

Studie(mid)dagen:
03-10-2022

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur

22-11-2022
06-02-2023
08-03-2023
30-06-2023

Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Leerlingen hele dag vrij
Leerlingen vrij vanaf 12.00 uur
Leerlingen hele dag vrij

Stukjes voor de volgende weekinfo kunt u inleveren
12.00 uur op donderdag 14 juli 2022

