Nieuwsbrief, 23 juni 2017
Beste ouders/verzorgers,
Emile Weslyschool
Nog altijd bereiken ons geluiden dat de Emile Weslyschool dicht gaat. Dit is niet
waar. De school blijft de komende jaren gewoon open. De school staat in de
belangstelling van nieuwe ouders en na de vakantie kunnen wij de nodige nieuwe
leerlingen begroeten. Er is dus geen enkele reden om te twijfelen aan het
voortbestaan van de school. Het schoolbestuur heeft ook besloten om de school
aan de buitenkant te laten schilderen. Na de zomervakantie zullen de grijze
onderborden de kleuren van onze school hebben.
Portfolio
Het einde van het schooljaar komt snel dichterbij. In de komende week kunt u een
uitnodiging verwachten voor het portfoliogesprek. Heel veel ruimte om de
afspraken naar een ander momenten te verschuiven is er niet. Wij hopen op u
begrip, indien de afspraak voor u wat ongunstig uitkomt.
Toon je Talent
In het nieuwe schooljaar zullen wij deelnemen aan Toon je Talent. Toon je Talent
probeert kinderen te laten ontdekken of ze een muzikaal, creatief, dans of toneel
talent hebben. In alle groepen zal er volgend jaar een periode intensief aan één
creatief talent gewerkt worden. De lessen worden verzorgd door gastdocenten,
de kinderen gaan een bezoek brengen aan het theater of een museum of krijgen
een voorstelling aangeboden op school. Na afloop van de lessen zal er altijd een
presentatie zijn voor de ouders. Toon je Talent is geen eenmalige activiteit. Het is
een methode voor de creatieve ontwikkeling van een kind en wij gaan dit
programma volgen, naast ons regulier aanbod.
Ouder belangstelling
Vorige week heeft u van ons een brief gekregen met alle activiteiten voor het
nieuwe schooljaar. Mocht u de brief nog thuis hebben liggen, dan kunt u deze nog
inleveren.
Schoolfeest
Op vrijdag 22 september zal ons schoolfeest plaatsvinden. Noteert u alvast deze
datum in uw agenda. Na de zomervakantie hoort u hier meer over.
Staking
Ter herinnering, aanstaande dinsdag, 27 juni, begint de school om 09.45 uur in
verband met de landelijke staking in het basisonderwijs.
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