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Nieuwsbrief: juni 2016
Agenda

4 juli
5 juli
5 juli
8 juli
11 juli
13 juli
15 juli
15 juli

Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Rapportgesprekken groep 1 t/m 7
Skeelerclinic groep 5 t/m 7
Rapport 2 gaat mee naar huis
Margedag, alle leerlingen vrij
Musical groep 7 en 8
Laatste nieuwsbrief gaat mee
Viering laatste schooldag
12.00 uur: start zomervakantie voor alle leerlingen

Vooruitblik

29 augustus

Start schooljaar 2016-2017

Avond4daagse
Als school hebben we dit jaar weer mee gelopen met de Avond4daagse.
We kunnen terugkijken op een groot succes en hopen volgend jaar met
nóg meer kinderen mee te doen! Langs deze weg willen wij nogmaals alle
begeleiders bedanken voor hun hulp.
Schoolreizen
Alle groepen zijn inmiddels op schoolreis geweest. Ondanks dat het weer niet altijd even goed was,
kunnen alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders terugkijken op een geweldige schoolreis.
Wederom willen wij alle begeleiders bedanken voor hun hulp.
Margedag
Op maandag 11 juli maakt het team gebruik van de marge-uren. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
Het team gaat deze dag gebruiken om alvast het nieuwe schooljaar voor te bereiden.
Rapportgesprekken
Maandag 4 en dinsdag 5 juli zijn de rapportgesprekken. Alle ouders ontvangen hiervoor nog een
uitnodiging. De rapporten worden op vrijdag 8 juli aan alle kinderen mee gegeven naar huis.
Oudertevredenheidsonderzoek
Als school vinden wij het belangrijk om onze onderwijskwaliteit te blijven verbeteren.
Hiervoor vinden wij het belangrijk dat wij úw mening horen. Het oudertevredenheidsonderzoek verschaft ons informatie over hoe u tegen het onderwijs op onze school
aankijkt. De reactietermijn is gesloten. Wij zullen nu de uitkomsten bekijken, analyseren
en bespreken in het team. Wij willen de ouders bedanken die de tijd en moeite hebben
genomen om de vragenlijst in te vullen.
Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli is de laatste schooldag voor de zomervakantie. Vanaf 12.00 uur begint de
zomervakantie voor alle leerlingen. Natuurlijk gaan we de laatste schooldag gezellig afsluiten. U
ontvangt hier nog meer informatie over, maar we kunnen nu alvast zeggen dat we uw hulp als ouder
wel nodig hebben.

Geslaagd
Afgelopen woensdag ben ik (Simon) afgestudeerd als schoolleider. De schoolleidersopleiding
duurde twee jaren en ik was hiervoor vaak de woensdag afwezig. Het was een behoorlijk intensief
traject, maar ik ben blij en trots dat ik het diploma nu heb!
Ideeënbus
In de hal bij de kleuters hangt een ideeënbus. Wij willen u als ouder hiermee aanmoedigen om mee
te denken over bijvoorbeeld verbeteringen, vernieuwingen, kostenbesparingen etc. In de ruimste zin
van het woord is de ideeënbus voor al uw vragen en wensen aan de MR/school.
Oud papier
Op 7 juli staat de oud papier container weer bij school.
Uitreiking verkeersdiploma aan groep 7 en 8
Donderdag 16 juni heeft Veilig Verkeer Nederland afdeling Pekela een verkeersdiploma uitgereikt
aan de leerlingen van groep 7 en 8. Alle leerlingen van onze school zijn geslaagd! Van harte
gefeliciteerd allemaal!
Wethouder Jaap van Mannekes had de eer deze diploma’s aan onze leerlingen te mogen
overhandigen. Voorzitter Lammersma van VVN afdeling Pekela noemde in zijn toespraak de risico’s
van gevaarlijk eigen gedrag van kinderen in het verkeer. Hij noemde onder andere het onderweg
steeds kijken op je mobiel om berichtjes te lezen en met meerdere personen naast elkaar rijden op
een drukke weg. Van de uitreiking zijn natuurlijk ook foto’s gemaakt. Deze staan op onze website.

