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Met z’n allen weer naar school
De eerste week zit er weer op dat we met z’n allen naar school gaan. De kinderen vonden het fijn om
alle klasgenootjes weer te zien! We zien dat de inloop prima gaat vanaf 8.00 uur. Alle kinderen gaan
rustig naar hun lokaal.
Om 14.00 uur is het een stuk drukker. We proberen zo goed mogelijk te anticiperen op de situaties
die ontstaan. Zoals u wellicht hebt gezien, zijn de fietsenrekken voor de school weggehaald, zodat
we meer ruimte creëren voor wachtende ouders. Gelieve fietsen niet meer voor de school te
parkeren. De leerlingen kunnen vanaf nu hun fietsen stallen naast de school in de fietsenstallingen.
Het hek van de fietsenstalling blijft tot 18.00 uur open.
Ook staan de conciërges om 14.00 uur en vrijdag om 12.00 uur bij het fietspad. Fietsers wordt
gevraagd om af te stappen en het stuk voor de school lopend af te leggen met de fiets aan de hand,
zodat er geen onveilige situaties ontstaan.
De kleutergroepen gaan vanaf deze week iets eerder uit, een paar minuutjes voor 2 en de groepen 5
t/m 8 gaan iets later dan 2 uur uit, zodat de uitstroom wat meer geleidelijk gaat.
We doen ons best om alles zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

Theoretisch verkeerexamen groep 7
Dinsdag 16 juni vindt het theoretisch VVN
verkeersexamen voor groep 7 plaats. Het praktisch
verkeersexamen gaat vanwege de coronamaatregelen
niet door.
Om te slagen zullen er minstens 16 van de 25
antwoorden goed moeten worden beantwoord.
Komende week gaan we in de klas natuurlijk wat extra
oefenen. Dit kan ook thuis
op: https://verkeerrehoboth.yurls.net/nl/page/932735
Wij wensen de leerlingen van groep 7 veel succes met het theoretisch verkeersexamen!

Rapporten
Graag alle rapporten inleveren bij de eigen leerkracht.

Devices weer mee naar school
Graag alle devices (laptops en I-pads) mee naar school, als je dit nog niet had
gedaan. De devices graag in een stevige tas vervoeren.

Oudergesprekken groep 1 t/m 7
De oudergesprekken vinden plaats via Teams of telefonisch. De gesprekkenplanner is afgelopen
dinsdag opengezet. U kunt zich net als anders aanmelden voor een tijd. U kunt het beste met de
leerkracht even overleggen of u het oudergesprek via Teams (account van uw kind) wilt of
telefonisch.

Formatie
Inmiddels is de formatie rond voor komend schooljaar. Het formatieplan gaat eerst naar MR en
daarna krijgt u het overzicht per mail. U krijgt het overzicht in de week van 22 juni gemaild.

Nieuwsbrief gemeente
In de bijlage de nieuwsbrief vanuit de gemeente over het scholenprogramma.

Cursus ‘weerbaar naar de brugklas’
De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet
onderwijs is vaak een spannende stap voor kinderen.
Sommige kinderen kunnen wel een extra steuntje in de rug
gebruiken, zodat ze bijvoorbeeld gemakkelijker contact leren
leggen met leeftijdsgenoten, zich zelfverzekerder gaan voelen
of beter voor zichzelf leren opkomen. Deze cursus blijkt bij
die overgang heel zinvol en ondersteunend te zijn, zodat
kinderen ook echt een positieve start kunnen maken op de nieuwe school. Op een actieve en speelse
manier worden er technieken en oefeningen aangereikt om nieuwe contacten aan te gaan, steviger in
de schoenen te staan en weerbaar te reageren in moeilijke situaties. Er wordt ook aandacht besteed
aan praktische zaken die spelen op de nieuwe school (zoals bijv. lesroosters en wat doe je in de
pauze). In de flyer in de bijlage meer informatie.

Ouderbijdrage en fluorgeld
De kosten bedragen €17,50 per schooljaar + 3,00 fluorgeld (vanaf groep 2).
De ouderbijdrage kan gestort worden op NL41 RABO 0313 0253 98 t.n.v.
Vrienden van het Openbaar Onderwijs o.v.v. ouderbijdrage/fluor naam kind
en groep.
Start uw kind na 1 januari op school dan betaalt u €9,00.

