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Formatie
Inmiddels is de formatie rond voor komend schooljaar. In de bijlage het overzicht van de groepen en
leerkrachtbezetting. Zo gauw de groepsindeling klaar is, krijgt u dit ook per mail.

Praktisch verkeersexamen
Vorige week donderdag hadden de leerlingen van groep 7 hun praktisch
verkeersexamen. Ze hebben het heel goed gedaan. Iedereen is geslaagd!!
Gefeliciteerd!

Voorstelling midden- en bovenbouw
Afgelopen maandagochtend hadden de groepen 3/4 en 5 een
voorstelling in het speellokaal. De voorstelling ging over Jonathan de
Zeemeeuw. Jonathan wilde de beste vlieger van de wereld worden.
In de middag hadden de groepen 6/7 en 8 ook een voorstelling. Deze
voorstelling ging over De Wolf is terug. In de voorstelling De wolf is
terug neemt Harro van Lien het publiek mee naar een bos vol keurige
dieren. Plotseling verschijnt daar, rechtstreeks vanuit de bossen van
Polen, een verdwaalde, onbeschaafde en hongerige wolf.

Gesprekkenplanner open
De laatste ronde van de oudergesprekken komt eraan. Vanaf donderdag 30 juni starten we met de
oudergesprekken. Dinsdag 21 juni gaat de gesprekkenplanner open. U kunt via het Ouderportaal zelf
een tijd en datum kiezen die u het beste past. Lukt het niet om dit via het Ouderportaal in te plannen,
vraag dan even de leerkracht.

Rapporten inleveren
Graag de rapporten inleveren bij de eigen groepsleerkracht.

De schoolreizen
Schoolreizen gaan met de bus. Groep 8 gaat met auto’s.
Dinsdag 17 mei gaan de eerste groepen op schoolreis. De andere
groepen volgen daarna.
Denkt u er aan om het schoolreisbedrag voor de schoolreisdatum
over te maken.
Groep 3/4/5 Duinenzathe
Groep 6/7 Hellendoorn

donderdag 30 juni
woensdag 29 juni

€30,€30,-

Schoolreisgeld graag storten op: NL87 RABO 0308 5200 84
t.n.v. vrienden van het openbaar onderwijs
o.v.v. schoolreis naam + groep kind

Avond4daagse
Maandag 20 juni start de avond4daagse. Alle kinderen die aangemeld zijn, hebben afgelopen dinsdag
een brief meegekregen. Voor de zekerheid is de brief met alle informatie nog even toegevoegd als
bijlage.

Margedag
Op maandag 27 juni is de laatste margedag van dit schooljaar. De leerkrachten verwerken de
toetsgegevens en maken de rapporten klaar. Op woensdag 29 juni gaan de rapporten mee.

ZomerVisKaravaan
In de bijlage meer informatie over de ZomerVisKaravaan.

Open dag golfclub Duurswold
Zaterdag 2 juli houdt golfclub Duurswold te Steendam een open dag. Alle leerlingen worden van
harte uitgenodigd.
Zie de flyer voor meer informatie.

