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Programma studiedag 21 juni
Dinsdag 21 juni a.s. is de laatste studiedag van dit schooljaar. In de ochtend gaan de collega’s
van de groepen 1-2 in gesprek over het beredeneerd aanbod en de voorbereiding van de eerste
twee thema’s van volgend schooljaar.
De collega’s van de groepen 3 t/m 8 werken dan onder begeleiding van externe Marieke van
Lierop aan de implementatie van onze nieuwe rekenmethode, waarmee we aankomend
schooljaar starten.
In de middag gaan we allen samen, onder leiding van Ans Brugmans, de voorbereiding doen van
het eerste RESPECT – thema start volgend schooljaar: ‘Samen’. Daarnaast komen er nog enkele
andere afrondende zaken voorbij.
Door nu al zaken van het nieuwe schooljaar op te pakken, kunnen we t.z.t vlot van start!

Groepen 3,4-en 5
in de dierentuin.
Het was een
prachtige dag!!

kalender
17 juni
Schoolreis groep 1 en 2

20 juni
Schoolreis groep 6-7-8

21 juni
Studiedag: alle kinderen van
de basisschool zijn vrij.
Peuters komen wel op
school

24 juni
25-jarig jubileum van 7
collega’s

29 juni
KindCentrumRaadvergadering

4 en 5 juli
Poetsavond groep 1 en 2

11 juli
Rapporten mee naar huis
groep 3-8

12 en 14 juli
10-Minutengesprekken
Groep 1 t/m 7

13 juli
Ouderbedankochtend

18 juli
Musical groep 8a

19 juli
Musical groep 8b

Schoolreis groepen 1 en 2: warm weer
A.s. vrijdag is het zover, we gaan met onze kleuters op schoolreis naar de
Leonardusspeeltuin in Helmond! De meeste informatie hierover staat in onze
vorige Octopost. Omdat voor die dag hoge temperaturen voorspeld zijn, adviseren
wij u de kinderen vóór schooltijd goed in te smeren met zonnebrandcrème!
Het is ook handig om een hervulbaar drinkflesje (beker)mee te geven.
Verder mogen de kinderen hun zwemkleding onder hun gewone kleding aan
trekken. Wilt u dan ook een handdoek meegeven? Er staat namelijk een grote
sproeier in de speeltuin, die beslist aan zal staan…
Het maakt de speeltuindag natuurlijk nóg leuker met al dat water!

Dode hoek in het verkeer
De groepen 8 hebben vandaag van Veilig
Verkeer Nederland uitleg gekregen over de dode
hoek bij vrachtwagens en tractoren. Een
belangrijke, nuttige en interessante les.
Met dank aan de vrijwilligers van Veilig Verkeer
Nederland en de eigenaren van de tractor en
vrachtwagens.

Tennisclinics voor de groepen 3 t/m 8
T.C. Boekel heeft voor alle groepen 3 t/m 8 tennisgastlessen verzorgd. De eerste twee
gastlessen waren in de sporthal, de laatste gastles was op de tennisbaan. Vorige week
dinsdag en donderdag zijn de groepen naar de tennisbanen gewandeld of gefietst. De
gastlessen werden verzorgd door de tennistrainster en een hulptrainer. Wat hebben de
kinderen fanatiek meegedaan en wat hebben ze genoten. De lessen waren erg leuk!
Dank je wel tennisvereniging!

wist u dat...
• We de formatie en groepsbezetting rond hebben voor komend schooljaar en we deze
aankomende kindcentrumraadvergadering bespreken?
• We intern en op stichtingsniveau druk bezig zijn met de groepsbezetting voor het komende
schooljaar?
• We deze informatie met u delen, zodra alles rond is?

