NIEUWSBRIEF 35
Roerdompstraat 76
6601DL Wijchen

Schooljaar 2020-2021
28 mei 2021

SAMEN - VERANTWOORDELIJKHEID - VERTROUWEN - VEILIGHEID
Wisten jullie dat…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De jongens en meisjes van groep 8 deze week de uitslag op de eindtoets kregen?
Ze hebben laten zien dat ze meer dan hun best gedaan hebben?
We als school boven het landelijk gemiddelde gescoord hebben?
We er TROTS op zijn dat we als team, samen met de kinderen en ouders dit bereikt hebben?
Er sinds de heropening geen groep in quarantaine hoefde, vanwege een positieve besmetting?
We daar voor de kinderen, ouders en onszelf meer dan blij om zijn?
Het in de meeste gevallen gelukt is om een leerkracht die ziek of uit voorzorg thuis was te vervangen?
We nogmaals de ouders bedanken die hun zoon/dochter vorige week een dag thuis opgevangen
hebben?
En ook de teamleden die op welke manier dan ook bijspringen een dikke dankjewel verdienen?
We zin hebben in de beweeg 4 daage komende week?
We donderdag op de studiedag het jaar gaan evalueren en voorbereiden voor 2021-2022?
Jullie volgende informatie kunnen verwachten over het schooljaar 2021-2022, zoals het aantal
groepen?
We jullie allemaal een zonnig weekend toe wensen?

Mede namens alle teamleden,
Carina

Kalender
Week van 31 mei – 4 juni
Maandag
31 mei
Dinsdag
1 juni
Beweeg 4 daagse
Kennismaking VO
MWC
Woensdag
2 juni
Beweeg 4 daagse
Donderdag
3 juni
STUDIEDAG
Beweeg 4 daagse
Vrijdag
4 juni
Beweeg 4 daagse

Week van 7 – 11 juni
Maandag
7 juni
Dinsdag
8 juni

AJK-kinderen om 12.15
uur vrij

Woensdag
Donderdag

9 juni
10 juni

Schoolkamp groep 8
Schoolkamp groep 8

Vrijdag

11 juni

Schoolkamp groep 8

Aanmelden broertjes en zusjes
Heeft u een zoon of dochter die in 2021 of 2022 4 jaar wordt ?
Dan is het goed om hem/haar aan te melden op onze school, zodat we een goede verdeling van de kinderen
kunnen maken voor het komende schooljaar.
Een aanmeldformulier vinden jullie op de website of kunnen jullie vragen aan de juf/meester van het kind
wat al op school zit. Bedankt, alvast !

Bericht van de schoolfotograaf
Op 23 april hebben de kinderen een klassenfoto meegekregen.
Een mooi aandenken aan dit bijzondere schooljaar.
Mochten jullie de foto willen houden dan graag voor
woensdag 2 juni, 6 euro overmaken, instructies hiervoor zijn met de
foto meegeleverd.
Mochten jullie de foto niet willen houden, lever deze ook voor
woensdag 2 juni in, dat kan via de hoofdingang bij Erik,
daar staat een box waar je de foto i n kan doen.
Met vriendelijke groeten
Schoolfotograaf werkgroep
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