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Schoolreis…
Aanstaande donderdag D.V. 16 juni is het
zover. Groep 1 t/m 8 gaat op schoolreis naar
Duinoord. We vertrekken om 9.15 uur en we
zijn om 17.00 uur weer thuis. De kinderen
worden om 9:00 uur in de klas verwacht. Als
we om 9:15 uur wegrijden, is het natuurlijk
ontzettend leuk als de kinderen uitgezwaaid
worden. We kijken uit naar een mooie, gezellige en onvergetelijke dag. Een enkeling
mag nog betalen, en als dat niet lukt, betaalt
school. Uw kind(eren) mag dan gewoon
mee. Wilt u geen geld meegeven? In Duinoord is alles, inclusief eten en drinken, all-in.
Groepsindeling…
De afgelopen periode hebben we nagedacht
over de groepsindeling voor het cursusjaar
2022-2023. De groepslijsten met de namen
van de kinderen kan ik nog niet sturen omdat alle eventuele zittenblijvers nog niet helemaal duidelijk zijn. Ik wil wel alvast het
volgende met u delen. We gaan de kleuterbouw inrichten met een groep 1, een groep
2 en een groep 1/2. Daarna volgen er twee
groepen 3, twee groepen 4, twee groepen 5.
De huidige groep 5 en de groep 5 leerlingen
uit de combi worden samengevoegd tot één
groep 6. We gaan werken met twee groepen
7 en één groep 8. De groep 7 leerlingen die
nu in de combi 7/8 zitten worden dus bij de
andere groep 7 leerlingen gevoegd tot een
grote groep 8. Meester Vat en ondergetekende zien dat samen helemaal zitten. We
hebben voor die groep wel extra groepsondersteuning georganiseerd zodat er dus een
heel aantal uur een onderwijsassistent in de
klas is die de PABO opleiding volgt via de duale route leren—werken. Ook in groep 6 hebben we extra klassenondersteuning geregeld. Wij denken dat we hiermee een mooi
plaatje neergelegd hebben. Mocht u vragen
of opmerkingen hebben, schroom dan niet.
De groepslijsten en de namen van de leerkrachten volgen later.
Gastles…
Vorige week kwam er een mevrouw van
Woord en Daad. Zij gaf gastlessen over hun
werk. Wij steunen dat doordat we elke
maandag zendingsgeld ophalen. We hebben
twee sponsorkinderen. Zij kunnen door onze
bijdrage naar school en krijgen kleding en
voedsel. De gastlessen lieten we geven om
het zendingsgeld een boost te geven. Het
lijkt soms dat we weleens vergeten om op
maandagmorgen €0,20 of €0,50 mee te geven. Als school denken we dat het belangrijk
is om kinderen vanaf hun vroege jeugd te
leren om telkens iets te geven voor onze
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naaste in nood. U bent het uiteraard niet verplicht, en als het eens vergeten wordt is dat
ook geen punt. Zullen we met elkaar de zendingsbijdrage weer een beetje laten stijgen?
Schoonmaakavond...
Onze conciërge Myrjam Ruitenbeek organiseert
een schoonmaakavond voor groep 4 t/m 8 op
dinsdagavond 5 juli. Haar bedoeling is om met
een aantal ouders even een uur de klassen
door te werken. Myrjam heeft een akelige ontsteking in haar bovenarm waardoor ze de klus
alleen anders moeilijk ziet zitten. Ze start om
19:30 uur. Wilt u meehelpen? U kunt dat aan
haar doorgeven via 06-51817080. BVD!
Geboren…
Juf Polinder-den Dekker en haar man werden
verblijd door de komst van een eerstgeboren
zoon genaamd Ruben. De juf is moeder geworden. Welk een geschenk. Wat een vreugde bij
dit echtpaar. We wensen deze ouders toe dat
Ruben mag opgroeien tot hun blijdschap maar
bovenal tot eer van zijn Schepper.
Groep 8…
Binnenkort krijgen de leerlingen van groep 8
een uitnodiging voor een prachtige afscheidsdag op woensdag 13 juli. We gaan met elkaar
weg, maar het blijft nog even een verrassing.
Willen jullie per leerling €20,- aan de juf of
meester geven als vrijwillige bijdrage voor deze
dag? Ook hierbij geldt hetzelfde als voor het
schoolreisgeld. Woensdagavond 13 juli om
20:00 uur is de officiële afscheidsavond. Alle
groep 8 leerlingen zijn dan welkom met max
twee ouders of volwassenen. Donderdag 14 juli
worden de kinderen op school verwacht om
nog even na te genieten en om hun laatste
schooldag te ervaren. We gaan ze missen…
En o ja, we gaan eerst nog met ze vissen. Ze
krijgen donderdag 23 juni visles vanuit een
vereniging. Benieuwd wat ze vangen?
Schoolbieb…
Er wordt hard gewerkt aan de schoolbibliotheek. Een groep enthousiaste ouders is wekelijks aan de slag. Wilde u ook meedoen? Graag!
Ondertussen worden de wanden creatief beschilderd door Renske de Haas. Zij is erg artistiek en ze maakt een enorm fleurige wand.
Daardoor wordt zo’n biebbezoekje nog aantrekkelijker. Na de zomer willen we starten.
Inspectiebezoek…
We hebben bericht gekregen dat we als Stichting De Planthof, waartoe wij behoren, op 5 juli
inspectiebezoek krijgen. Het speerpunt van het
onderzoek is Burgerschapskunde. We zien dit
gebeuren met vertrouwen tegemoet.
Vriendelijke groet,
Meester Roest
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