Nieuwsbrief 20
01 juli 2021

Belangrijke data:
05 juli 2021

Schoolreis gr. 3b – Heiberg

06 juli 2021

Schoolreis gr. 4a – ASV
Schoolreis gr. 3a – Heiberg
MR vergadering

07 juli 2021

Musical groepen 8

07 juli 2021

Schoolreis gr. 3c – Heiberg

08 juli 2021

Schoolreis gr. 4b – ASV

09 juli 2021

Schoolreis gr. 6 en 7 – Klimrijk

13 juli 2021

Schoolreis gr. 5 – StreetJump
Schoolreis gr. 1 / 2 a – Heiberg

14 juli 2021

Schoolreis gr. 1 / 2 b – Heiberg
13.00-14.00 uur doorschuifuurtje ouders nieuwe leerlingen

15 juli 2021

Schoolreis 1 / 2 c – Heiberg
Nieuwsbrief 21

16 juli 2021

Rapportage gr. 1 t/m 7 + LVS

16 juli 2021

Juffendag groepen 1 en 2

19 t/m 21 juli 2021 Schoolkamp groepen 8
20 juli 2021

Schoolreis gr. 1 / 2 d – Heiberg

21 juli 2021

Schoolreis gr. 1 / 2 e – Heiberg

21 juli 2021

Meester-/juffendag groepen 3

22 juli 2021

Laatste schooldag kinderen.

Algemene informatie
Formatieperikelen schooljaar 2021-2022
We streven ernaar om de “informatiebrief voor schooljaar 2021-2022” met daarin
opgenomen de groepsverdeling en de namen van de leerkrachten, via een extra nieuwsbrief
op donderdag 8 juli, aan u te verstrekken.

Alvast voor uw agenda:
Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie

25-10-21 t/m 31-10-21

Kerstvakantie

25-12-21 t/m 08-01-22

Voorjaarsvakantie

28-02-22 t/m 05-03-22

2de paasdag

18-04-22
1

Koningsdag

27-04-22

Meivakantie

25-04-22 t/m 08-05-22

Bevrijdingsdag

05-05-22

Hemelvaart

26-05-22 t/m 29-05-22

2e Pinksterdag

06-06-22

Zomervakantie

25-07-22 t/m 04-09-22

Studiedagen 2021-2022
Vrijdag

24-09-21

Maandag

06-12-21

Woensdag

09-02-22

Dinsdag

12-04-22

Donderdag

23-06-22

Vrijdag

24-06-22

Vrijdag

22-07-22

Nieuws uit de groepen
Groep 1/2
Op Parro heeft u kunnen zien dat de kinderen de afgelopen weken gewerkt hebben aan het
thema ‘Diep in de zee’. De kinderen weten nu welke dieren er zoal leven in de zee en ook
hoe we de zee schoon moeten houden (de welbekende plasticsoep).
Het schooljaar is weer bijna ten einde. Hieronder volgen een aantal belangrijke
mededelingen:

Poetsen
De kinderen van de groepen 1 krijgen op woensdag 7 juli en de kinderen van de groepen 2
op donderdag 8 juli materialen mee naar huis om schoon te maken.
Wilt u zo vriendelijk zijn de kinderen een stevige tas mee naar school te geven. Dit kan al
vanaf maandag 5 juli.

Rapport
Op vrijdag 9 juli krijgen alle kinderen hun portfoliomap met daarin het rapport mee naar
huis. De kinderen die naar groep 3 gaan, mogen de map houden. De andere kinderen
nemen hun map weer mee terug naar school, zodat we er nog meer werkjes in kunnen doen.
Vriendelijk verzoek om ook hiervoor een grote tas mee te geven.
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Juffendag
Op vrijdag 16 juli is het juffendag. Op deze dag vieren alle juffen van de groepen 1 en 2
samen hun verjaardag. Dit feest vieren we binnen de eigen groep.
We starten die dag met zingen en trakteren en daarna hebben we een gezellig feestcircuit.

Schoolreis
De kinderen van de groepen 1 en 2 gaan dit jaar naar speeltuin ‘de Heiberg’.
De dagen en tijden kunt u terugvinden bij ‘belangrijke data’ in deze nieuwsbrief of in Parro.
Bij slecht weer gaat het schoolreisje helaas niet door.

Doorschuifuur
Alle kinderen gaan op woensdag 14 juli van 13.00 uur tot 14.00 uur een kijkje nemen in de
nieuwe groep en maken kennis met hun nieuwe leerkracht(en).

Groepen 3
Laatste thema
Deze week zijn we begonnen aan het laatste leesthema van groep 3, blok 12 ‘Overal water’.
Wat hebben de kinderen veel geleerd dit jaar! We zijn trots op de leesvorderingen van alle
kinderen!

Gesprekken
Aanstaande vrijdag 2 juli kunnen de ouders die zich hiervoor aangemeld hebben en ouders
die de leerkrachten graag willen spreken, via Parro intekenen voor een oudergesprek.
Als dit voor u van toepassing is, krijgt u hier via Parro een melding over.

Extra leuke activiteiten
Zoals bij de belangrijke data aan het begin van deze nieuwsbrief te lezen is, hebben we het
schoolreisje gepland. We gaan dit jaar met de eigen klas te voet naar speeltuin de ‘Heiberg’.
Daarnaast vieren we woensdag 21 juli de “juffen-/meesterdag”, in de eigen groep.
Verdere informatie hierover volgt nog!

Groepen 7 en 8
Cito's
Afgelopen weken hebben de kinderen van de groepen 7 hard gewerkt aan de Cito's.
De scores zijn weer terug te zien in Parnassys.

Voorlopig adviesgesprek groepen 7
In groep 7 krijgen alle kinderen in een oudergesprek het voorlopig advies voor het
voortgezet onderwijs. Dit advies is gebaseerd op didactische vaardigheden van de kinderen.
Tevens is dit gebaseerd op motivatie, doorzettingsvermogen, kunnen plannen.
U ontvangt een uitnodiging voor inschrijving. Op basis van dit eerste advies kunt u zich
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samen met uw kind oriënteren op scholen voor voortgezet onderwijs.

Schoolreis groep 7
Vanwege de versoepeling is het voor alle groepen weer mogelijk om op schoolreis te gaan.
Wij gaan met de 2 groepen 7, apart van elkaar, naar ‘Klimrijk’ op vrijdag 9 juli.

Seksuele voorlichting
In groep 7 besteden we momenteel aandacht aan seksuele voorlichting. Het programma
bevat 5 lessen. Deze gaan onder andere over: de anatomie van het menselijk lichaam, de
werking van het lichaam en het tot stand komen van nieuw leven.
Er is bij kinderen veel herkenning, omdat hier thuis al over gesproken wordt, maar ook veel
verbazing.
Kinderen zijn erg betrokken en tonen een open, leergierige houding. Dat is mooi om te zien.
Aan het eind van deze lessenserie volgt er nog een gastles over voorbehoedsmiddelen.

Musical groepen 8
De groepen 8 zijn hard aan het werk met de voorbereidingen voor de musical.
Decors zijn geschilderd, kinderen oefenen hun tekst, acts worden doorgenomen en alle
liedjes worden uit volle borst gerepeteerd. Dit alles gaat mede onder leiding van Marinho.
Hij is docent bij Art4U (muziekschool) en helpt de kinderen van groepen 8 bij de
voorbereidingen om een geweldig resultaat neer te zetten.
De musical wordt uitgevoerd in de Schalm op woensdag 7 juli.

Gevonden voorwerpen
Dagelijks wordt de bak met gevonden voorwerpen op school voller en voller.
Graag willen wij u als ouder(s), verzorger(s) erop attenderen dat u tot de zomervakantie nog
in deze bak kunt zoeken naar voorwerpen die uw zoon en/of dochter misschien kwijt is.
Het verbaast ons iedere keer opnieuw weer wat er zoal blijft liggen. Mocht u dus nog iets
kwijt zijn, kijkt u nog even voordat alles weg is. Het is misschien de moeite waard.
In de zomervakantie wordt deze bak geleegd en worden de gevonden kledingstukken
gedoneerd aan een goed doel.

Bijlagen:
-

Informatiebrief Pastoraal team parochie Christus Koning (communie en vormsel).
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