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schoolverlatersdagen groep 8
doorschuifmiddag, kennismaken in de nieuwe groep
afscheidsavond groep 8
afscheid juf Annelies
verschijnen volgende nieuwsbrief

Kwink
In deze laatste les verkennen de kinderen waarin ze gegroeid zijn dit schooljaar. Daar
mogen ze trots op zijn. Dit is een manier om het zelfvertrouwen van kinderen te laten
groeien. Bij een goed zelfvertrouwen genieten de kinderen van de ontwikkeling die ze
doormaken, geloven ze in hun eigen kunnen en zijn ze zich bewust van de dingen die
ze (nog) niet onder de knie hebben.
Dank u wel
Voor uw hulp bij handenarbeid, het rijden naar de diverse activiteiten, de begeleiding
van de sportteams, het verzamelen van materiaal, het schoonmaken van de spullen,
het koffieschenken, het meelopen tijdens de avondvierdaagse,
het meedenken en meehelpen bij alle extra activiteiten,
het omwisselen van de bibliotheekboeken, klassenouder zijn en ga zo maar door.
Zonder uw hulp hadden we heel veel leuke dingen niet kunnen
organiseren. Het koffie en thee drinken vindt dit jaar plaats op
donderdag 12 juli tussen 13.45 tot 14.15 uur. U kunt dan ook
afscheid nemen van juf Annelies.
Groepsindeling
Momenteel zijn we bezig met de verdeling van de kinderen over de
verschillende basisgroepen waar ze komend schooljaar in starten.
Dit vraagt een zorgvuldige afweging.
In de loop van volgende week zullen we deze verdeling mailen naar
de ouders van groep 2, 3 en groep 5.
Schoolgids 2018-2019
Binnenkort verschijnt de nieuwste versie van de schoolgids op de site van de school. Vanaf dit schooljaar geven
wij de papieren versie niet meer mee. In de laatste schoolweek krijgen de oudste kinderen de kalender mee
naar huis.
Privacywetgeving
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Om de privacy te
waarborgen krijgen de oudste leerlingen binnenkort een formulier mee naar huis. Wij vragen u dit formulier te
ondertekenen en weer mee naar school te geven.
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Typecursus
In de bijlage vindt u informatie over de typecursus die het komend schooljaar geven wordt voor de kinderen
die dan in groep 7 en 8 zitten.
De cursus wordt verzorgd door Jos Hillebrand. We stellen als school alleen de ruimte en computers ter
beschikking.
Voor vragen en opmerkingen kunt u rechtstreeks contact met Jos opnemen. Haar gegevens vindt u in de
bijlage.
•

Bijlage : typecursus
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