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Agenda in Mei en juni
29 mei
5 juni
6 juni
12 t/m 15 juni
14 t/m 16 juni
20 juni
21 juni
21 en 22 juni
23 juni
26 juni

Start Cito toets periode
Tweede pinksterdag, alle kinderen vrij
Studiedag, alle kinderen vrij
Avond 4 daagse
Kamp groep 8
OR en MR
Schoolreisje groep 3 t/ 6
Kamp groep 7
Studiedag, alle kinderen vrij
Rapporten mee

Spinners op school
Het is de nieuwste rage, een spinner. Kinderen vinden het heel leuk om de hele dag met
deze draaidingetjes te spelen, daarom hebben we op school hierover afspraken gemaakt.
Spinners mogen mee naar school, maar alleen in de pauze mag ermee gespeeld worden.

Extra vrije dag
Elk schooljaar moeten wij marge-uren inbouwen in het jaarrooster voor als wij een groep
naar huis moeten sturen i.v.m. een zieke leerkracht die wij niet kunnen vervangen.
Gelukkig hebben wij alle uitval van leerkrachten in dit schooljaar zelf kunnen opvangen en
hebben wij geen groep naar huis hoeven te sturen.
Dat is heel fijn, maar hierdoor maken de leerlingen eigenlijk te veel lesuren. Wij willen dan
ook 1 margedag gaan inzetten op vrijdag 21 juli. Dit houdt in dat de laatste schooldag op
donderdag 20 juli zal zijn en vrijdag de 21ste zijn alle leerlingen dus vrij. De lestijden op
donderdag zullen gewoon van 8.30 tot 14.00 zijn.

Zwemmen in schooljaar 2017-2018
Het schoolzwemmen zal volgend schooljaar een iets andere invulling krijgen dan dit jaar,
namelijk alleen kinderen die nog een A of B diploma willen halen kunnen zich opgeven.
Leerlingen kunnen zich dus niet meer aan het begin van het schooljaar aanmelden voor het
C- diploma of voor zwemvaardigheden. Hierdoor hebben alleen de kinderen van groep 1 t/m
5 , die in aanmerking komen om mee te zwemmen met het schoolzwemmen een brief mee
naar huis gekregen. Heeft u geen brief ontvangen en wilt u toch graag uw zoon of dochter
opgeven voor het schoolzwemmen, kom dan even naar de directeur of juf Maaike.

