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Goedemiddag,
Wat heerlijk om de laatste weken van het schooljaar af te sluiten met dit mooie weer.
Er wordt volop gebruik gemaakt van de waterpomp. Niets lekkerder dan spelen met water met dit
warme weer. Het is raar te bedenken dat de kinderen over 2 weken vakantie hebben. We hebben
het gevoel dat ze net weer gewend zijn aan het naar school gaan. We zullen zo lang mogelijk ons
lesprogramma volgen, aangezien kinderen al langere tijd niet naar school zijn gegaan. Natuurlijk is er
tussendoor ook tijd voor ontspanning.
Vanmiddag ontvangen de kinderen hun rapport. Zoals al eerder vermeld is dit een aangepast rapport
i.v.m. de huidige situatie. Alle oudste kinderen uit een gezin ontvangen bij hun
rapport een envelop met daarin een evaluatie van het thuisonderwijs. We
hechten veel waarde aan jullie feedback. We ontvangen de ingevulde evaluatie
graag uiterlijk vrijdag 3 juli retour.
Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.
Kim van den Berg

40 jarig jubileum Ans en Wilma
In maart stond het feestje van Ans en Wilma gepland i.v.m. hun 40-jarig jubileum. Helaas kon dit niet
plaatsvinden. Een groot feest met de hele school en ouders kan helaas ook nog niet, dat schuiven we
nog even door. Op vrijdag 10 juli a.s. willen we hierbij nog wel even stilstaan met de huidige groepen
1-2. De ouders van groep 1-2 ontvangen hierover volgende week een aparte mail.

Afscheidsfeest groep 8
Deze week hebben we de kinderen en ouders geïnformeerd over het afscheidsfeest van groep 8.
De kinderen gaan de musical opvoeren in de muziekkoepel van stichting Scholtenhagen. We zijn erg
blij dat we deze avond met ouders en kinderen kunnen afsluiten.
Denken de ouders van groep 8 nog even aan het doorgeven van de genodigden inclusief
telefoonnummers via t.petersen@keender.nl. Alvast bedankt.
Kennismaken groep en leerkracht volgend jaar
Aanstaande woensdag gaan de kinderen kennismaken met de
leerkracht van volgend jaar. Ze gaan op deze ochtend naar hun
nieuwe lokaal, waar ze gezamenlijk een aantal leuke,
voorbereidende activiteiten zullen uitvoeren.

Afscheid MR lid en nieuw MR lid
Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Ina Haarhuis als MR
lid. We bedanken haar voor haar jarenlange inzet in de MR. De
afgelopen 3 jaar als MR lid van onze school en voorheen als MR lid van
OBS De Weert. Met haar positief kritische blik, haar meedenkende
insteek en haar prettige persoonlijkheid heeft zij een belangrijk steentje bijgedragen in het proces
rondom de fusie en de ontwikkelingen in de school.
Enige tijd geleden is er een vacature uitgegaan voor een nieuw MR lid. Er is door 3 mensen interesse
getoond voor deze vacature. Uiteindelijk is er slechts 1 persoon die heeft aangegeven volgend jaar
als lid van de MR te willen functioneren. Dat betekent dat er geen verkiezingen noodzakelijk zijn.
Anna Volmer zal volgend schooljaar deel uit maken van de oudergeleding van de MR. We zijn erg blij
dat zij de MR komt versterken en wensen haar veel succes en plezier toe.
Volgend jaar zal er eveneens iemand aftreden, dat betekent dat er in het schooljaar 2021-2022
wederom een vacature ontstaat. T.z.t. zal deze uitgezet worden en kunnen geïnteresseerden zich
melden. Bij meerdere geïnteresseerden worden er verkiezingen gehouden.

Juffendag
We hebben besloten om dit jaar geen juffendag te organiseren. Ten eerste vinden we het niet
passend om deze activiteit wel door te laten gaan, terwijl vele andere activiteiten afgeblazen zijn.
Daarbij worden we erg beperkt in onze mogelijkheden gezien de richtlijnen. Natuurlijk sluiten we het
jaar af met een aantal leuke activiteiten in de groep.

Nieuw op de website
Er zijn geen berichten op de website geplaatst.

Doordraai ochtend
Afscheidsmusical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie

01 juli van 11.00-12.15 uur
07 juli
08 juli
10 juli om 12.15 uur

Vragen?
Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken
aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze
vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.

