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Algemene informatie
Rapportage en oudergesprekken
Op 9 juli ontvangen de ouders van leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 de laatste rapportage
van dit schooljaar van uw kind(eren).
De oudergesprekken vinden digitaal plaats in de week van 12 en 19 juli.
Inschrijven voor deze gesprekken is facultatief met uitzondering van ouders van leerlingen
in groep 7 en van leerlingen met specifieke ondersteuningstrajecten.
Groep 7
Alle ouders worden uitgenodigd voor een gesprek, aangezien daarin tevens de oriënterende
adviezen voor het voortgezet onderwijs besproken worden.
Specifieke oudergesprekken
Met ouders van leerlingen waarvoor specifieke ondersteuningstrajecten lopen of nadere
afspraken gemaakt moeten worden voor vervolg in het komende schooljaar wordt een
afspraak door de leerkracht met u ingepland. Het ontwikkelingsproces van uw kind van de
laatste maanden wordt besproken, plannen worden geëvalueerd, afgerond of bijgesteld voor
vervolg.
Alle andere ouders nodigen we uit om via de mail aan de leerkracht(en) van uw kind kenbaar
te maken, indien u een afsluitend gesprek wenst.
Daarvoor zal dan inschrijving mogelijk zijn via Parro vanaf vrijdag 2 juli.
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Doorschuifuurtje
Dit vindt plaats op woensdag 14 juli 13.00-14.00u.
De kinderen maken dan alvast kennis met hun nieuwe leerkracht(en) van komend schooljaar.

Calamiteitendag
De laatste studiedag van 23-07-2021 staat in de jaarkalender vermeld als zogenoemde
‘calamiteitendag’, voor het geval er een lesdag ingehaald moest worden.
Dit jaar hoeven we daarvan geen gebruik te maken..
Dat betekent dat donderdag 22 juli de laatste schooldag is.

Nieuws uit de groepen
Groepen 1/2
Thema ‘Diep in de zee’
In elke groep wordt er hard gewerkt binnen het thema ‘Diep in de zee’. Elke klas heeft een
thematafel. Leuk om te zien dat de kinderen zoveel spullen meebrengen. Er worden vissen
gevouwen, ik-tekeningen gemaakt en we hebben het over drijven en zinken gehad. Zelfs de
Vaderdagcadeautjes sluiten aan bij ons thema.

Gym
Elke woensdag gaan we met de kleutergroepen gymmen in de gymzaal. Het is fijn als de
kinderen op deze dag een hemd aanhebben of anders meebrengen.
Insmeren
Vanwege de hoge temperaturen zouden we het fijn vinden als u uw kind thuis een keer
insmeert. Het is helaas niet altijd mogelijk om de hele tijd in de schaduw te spelen.
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Groepen 4
STAAL
De kinderen hebben inmiddels alle spellingscategorieën geleerd voor dit jaar.
Komende periode gaan we nog hard aan de slag met het inoefenen van alle categorieën.
Bij taal zijn we bij ons laatste thema aanbeland. Als afsluiting van het thema maken de
kinderen een T-shirt over zichzelf en dit gaan ze presenteren.
CITO
Deze en volgende week zijn we bezig met het afnemen van de CITO-toetsen van rekenen,
technisch- en begrijpend lezen en spelling.
Mochten u thuis nog willen oefenen met de aangeboden spellingcategorieën, dan kunt u dit
doen via www.spellingoefenen.nl.
Wij nemen de toetsen af in de ochtend, zodat de kinderen zich zo goed mogelijk kunnen
concentreren.

Bijlagen: -
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