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Voorzitter MR
In het vorige ouderbulletin is er een oproep gedaan voor een nieuwe voorzitter voor de MR. Twee ouders hebben zich
hiervoor aangemeld.
Volgende week komt er een brief waarin zij kort motiveren waarom zij voorzitter van de MR willen worden.
U mag dan kiezen via een stembiljet wie u het meest geschikt acht.
Centrale Eindtoets
Voor de Meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets gemaakt.
We hebben de uitslag deze week binnen gekregen. Alle kinderen hebben inmiddels de uitslag
mee naar huis gekregen.
Bij een enkele leerling hebben we het advies naar boven bijgesteld omdat de score hoger
was dan het advies.
Het gemiddelde cijfer van de school is 540,2 . En dat is weer ruim boven het landelijk
gemiddelde!
Formatie.
Wij zijn weer begonnen met de formatie voor het volgend schooljaar. Welke leerkracht gaat
welke groep doen, is er vacatureruimte enz.
Dat is even puzzelen, maar we komen er altijd uit.
Vrijdag 22 juni ( 3 weken voor de zomervakantie) maken we via het ouderbulletin bekend
welke leerkracht welke groep gaat doen.
Zomerfeest
Op 28 juni 2019 vieren wij weer het eindfeest Dit jaar in het thema circus.
Voor dit feest kunnen wij weer al uw hulp gebruiken. Het eindfeest is van 18:00 uur tot en met 20:00 uur. Wilt en
kunt u helpen?
Vul dan snel het digitale inschrijfformulier in.
Deze link is te vinden in de e-mail die u heeft ontvangen via basisonline of typ de volgende link
in: https://forms.gle/CiWJ8MejpT3oCAZm6
Met vriendelijke groet,
Alvast onwijs bedankt.
De zomerfeestcommissie.

Activiteiten
16 mei gaan de groepen 1/2 op schoolreisje naar Artis
17 mei gaan de groepen 5 naar het museum van de 20e eeuw
20 en 22 mei. De groepen 8 hebben het project “de frisse Blik”, gaan ze filmpjes maken
21 en 22 mei komt er een professionele verhalenverteller bij de groepen 1 t/m 4
Groep 7 heeft nog het theoretisch (29 mei) en praktisch verkeersexamen (6 juni)
30 en 31 mei: Hemelvaart
4 juni gaan de groepen 3 en 4 naar Duinrell.
10,11 juni Pinksteren
12 juni: Studiedag

20 juni gaan de groepen 5 en 6 naar het Archeon.
Week van 17 juni gaan we het Plastic Soup project doen. Alle leerlingen gaan gedurende een dagdeel iets maken
met plastic.
En dan niet te vergeten de musical en het afscheid van groep 8, het Zomerfeest, de schoolfotograaf en ik zal nog
wel wat vergeten zijn.
Fijn weekend!

