
Nieuwsbrief 

11 juni 2021 
 

Goedemiddag, 

Na lange tijd hadden we afgelopen dinsdag en donderdagmiddag een fysieke studiedag met het hele 

team. Wat was dat fijn, wat een energie en betrokkenheid. Samen nadenken hoe ons onderwijs te 

verdiepen en onder begeleiding van Wouter Siebers (een van de makers van Kwink en 

onderwijsadviseur) bezig met het uitbreiden van onze IKC brede pedagogische aanpak. 

Aankomende vrijdag gaan we met groep 8 overnachten in de school. Geen kamp, maar dit is ook een 

heel bijzondere ervaring. Wij hebben er zin in! 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn weekend toe.  

 

Kim van den Berg                                                                                                                      

 

 

Voorlopig schooladvies groep 7 

Dinsdag 22 juni om 19.00 uur is er (via Teams) een informatieavond voor ouders en leerlingen van 

groep 7 over het schooladvies en voortgezet onderwijs.  

Opgeven kan voor 14 juni via de mail: t.petersen@keender.nl  

 

Oudergesprekken 

In de week van 28 juni staan de oudergesprekken gepland.  

In deze bijzondere tijd, die van ons allen veel gevraagd heeft, 

vinden we het heel belangrijk om het jaar met een fysiek 

gesprek af te sluiten. Het hele jaar hebben leerkrachten en 

ouders elkaar online gesproken. Het was uiteraard een 

mooie oplossing, maar we vinden het fijn om jullie weer in 

het echt te spreken. Vandaar dat de oudergesprekken, mits 

het goed weer is, buiten op het plein zullen plaatsvinden.  

Inschrijven voor de oudergesprekken kan vanaf maandag 21 

juni via Parro. 

 

 

Juffendag 

Op maandag 5 juli vieren wij met alle kinderen juffendag.  

 

 

mailto:t.petersen@keender.nl


Avondvierdaagse  
Deze week stond de Avondvierdaagse gepland. Evenals vorig jaar is dit i.v.m. corona afgelast. Voor 

wie het leuk vindt om toch vier avonden te wandelen: er is een Avond4daagse home edition: 

https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/ 

 

Reminder aanmelden typeles Ravizza 

Enige tijd geleden hebben de ouders van groep 6/7 een mail ontvangen over de typeles die op onze 

school gegeven wordt. Opgeven kan nog, om zeker te zijn van deelname op onze school is het van 

belang om dit zo snel mogelijk te doen. In de bijlagen bij deze nieuwsbrief is informatie en het 

aanmeldingsformulier toegevoegd. 

 

 

Nieuw op de website 

- Geen 

 

 

 

 

 

 

18 juni 2021  Overnachting in de school groep 8 

25 juni 2021  Rapport mee 

25 juni 2021  Sportdag groep 7 en 8 

28 juni- 2 juli 2021 Oudergesprekken 

5 juli 2021  Juffendag 

6 juli 2021  Afscheidsavond groep 8 

7 juli 2021  Doordraaiochtend 11.00-12.15 uur 

9 juli 2021   Start zomervakantie 

 

 

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.   

 

https://eroutes.nl/nl/avond4daagse/

