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Personeel
Dinsdag 29 mei heeft Sophia haar derde studiedag. Zij volgt samen met Femke
4 dagen de opleiding voor Taalcoördinator. Groep 6-7-8 wordt die dag geleid
door Ellen Uijen, een invaller van de Vervangingspool.
Staking woensdag 30 mei
Beste ouders,
Ons is ter ore gekomen dat wij enigszins laat zijn met onze berichtgeving over
de staking van woensdag 30 mei. Eigenlijk heeft u helemaal gelijk.
We zijn er wellicht ten onrechte vanuit gegaan dat n.a.v. de vorige stakingen
jullie er rekening mee hadden gehouden, dat wij op woensdag 30 mei
opnieuw de deuren van de school zouden gaan sluiten.
Onze excuses voor het eventueel ontstane ongemak.
Het schoolplein
Wat een geweldige verrassing. Op deze manier willen wij vaker onze studiedag
beginnen. Enkele ouders hebben met Pinksteren ontzettend hard gewerkt. De
heg is geknipt, het gras is gemaaid en de rommel rond de school is opgeruimd.
Het ziet er prachtig uit. Heel hartelijk bedankt voor dit fantastische initiatief!
Citotoetsen
Volgende week starten we met de afname van de halfjaarlijkse Cito-toetsen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 7 maken de toetsen Rekenen, Spelling,
Woordenschat, de Avi-toets en de Drie Minuten Toets. De kinderen van
groep 3 en 4 maken ook de toets Begrijpend Lezen. De kinderen van groep 1-2
maken volgende week de toetsen Taal en Rekenen voor Kleuters.
Parro
Beste ouders,
Sommigen van jullie hebben de inlogcode van Parro al ontvangen en tevens
geactiveerd. Parro is een programma waarin wij als leerkrachten foto’s met
jullie kunnen delen, afspraken kunnen maken en berichten kunnen versturen
op een veilige manier. Heeft u nu nog geen inlogcode ontvangen, stuur ons
even een mailtje. Wij sturen u dan per omgaande opnieuw de inlogcode.
Aan het einde van het schooljaar willen wij graag met u evalueren wat u van
Parro vindt. Tot het einde van het schooljaar draaien we Parro als pilot.
Schoolfotograaf
Maandagmorgen 4 juni komt de schoolfotograaf portretfoto’s, broertjeszusjesfoto’s en klassenfoto’s maken van de kinderen van onze school en ook
van de kinderen van Peuterspeelzaal Tweety.
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Jeugdsoos
Beste kinderen,
Vrijdag 25 mei is het weer Jeugdsoos, deze keer een zaalactiviteit.
De volgende Jeugdsoos zal zijn op 22 juni.
De Soos begint altijd om 19.00 uur en eindigt altijd om 21.00 uur.
Graag je gymschoenen meenemen.
De entree is € 1,50 per kind. Drinken kost € 1,00 en
een zakje chips of snoep € 0,65.
We hopen dat jullie er allemaal weer veel zin in hebben
Groetjes Linda, Suzanne en Yvonne

