Nieuwsbrief 30 mei 2017,
Beste ouders, verzorgers
Sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen hebben we een sponsorloop gehouden. De kinderen
hebben samen een bedrag van 258 euro bij elkaar gebracht. Een bedrag waar we
heel blij mee zijn. Een klein deel van het geld hebben we besteed aan verf. De
onderbouw maakt volop gebruik van het verkeersplein op de kleuterspeelplaats,
een van de wensen die alvast in vervulling is gegaan.
Serve the City
Op 20 mei is er heel hard gewerkt door ongeveer 75 vrijwilligers. Niet alleen
mensen van Serve the City, maar ook mensen uit de buurt, ouders en de
leerkrachten hebben deze dag tot een onvergetelijke dag gemaakt. Er zijn heel
veel klussen opgepakt en het schoolplein heeft een heel andere aanblik gekregen.
Na zo’n dag zijn natuurlijk nog niet alle klussen klaar. Het fietsenhok en de
picknicktafels moet nog een keer geschilderd worden, het logo op de muur is nog
niet klaar en het verkeersplein op de kleuterspeelplaats heeft nog wat belijning
nodig. De computertafels zijn ondertussen voor een tweede keer geschilderd, dus
die gaan we de komende week weer inrichten. Iedereen die ons geholpen heeft
willen we nogmaals van harte bedanken.
Groep 8
Het einde van het schooljaar begint te naderen en dat betekent ook dat het voor
de kinderen van groep 8 duidelijk is naar welke middelbare school zij zullen gaan.
Wij zijn heel trots op de ontwikkeling die de kinderen dit schooljaar hebben
doorgemaakt en op de prachtige resultaten bij de IEP toets. Het komend
schooljaar gaat 1 leerling naar het VWO, gaan er 2 leerlingen naar de HAVO, gaan
er 3 leerlingen naar het VMBO TL, gaan er 2 leerlingen naar het VMBO TL/kader,
gaat er 1 leerling naar het VMBO kader en 1 leerling naar de internationale
schakelklas. De komende weken wordt groep 8 nog zo goed mogelijk voorbereid
op een succesvolle start in het middelbaar onderwijs.
Schoolfotograaf
De schoolfotograaf zal op vrijdag 9 juni foto’s van de kinderen komen maken. Net
als alle andere jaren is het mogelijk om broertjes- en zusjes foto’s te laten maken.
Studiedag
Op woensdag 14 juni is er een studiedag. Deze dag hebben alle kinderen vrij.
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