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Algemeen nieuws 
 

Medezeggenschapsraad 

Door Paula Neugebauer 

Vorige week is de MR weer bij elkaar geweest. De laatste 
bijeenkomst van dit schooljaar. 
De MR mocht meedenken over het werkverdelingsplan (het 

plan waarin staat welke werkzaamheden binnen de school 
worden uitgevoerd en door wie). 

Ook de formatie is besproken. We zijn blij dat elke groep 
naar tevredenheid is bemand. 

Na de vakantie zal de Klim-Op bezoek krijgen van het 
bestuur. Zij komen de school inspecteren zoals de 'echte' 

inspectie zou doen. 
De informatieavond zal er vanaf komend schooljaar anders 
uit gaan zien. U krijgt hier t.z.t. meer informatie over. 

Het is misschien wat vroeg maar vanuit de MR wensen wij u 
alvast een hele fijne vakantie toe! En wie weet zien we u 

een keer bij een vergadering. U bent van harte welkom! 
 

Locatienieuws 
 

Sparen voor Jantje Beton 

Elke woensdag wordt in de groepen gespaard voor Jantje 
Beton. 

Deze week werd er € 18,05 opgehaald. Hartelijk bedankt 
voor uw gift! 

 

Klassenberichten 
 

Groep 1/2A 

Door Deveney Hoogendam 

 Volgende week zijn de rapportgesprekken. Als u dit nog 
niet heeft gedaan, wilt u zich hiervoor inschrijven bij de 

klas?  
 De laatste weken maken wij veel schoon in de klas. 

Wilt u ons helpen? Vraag ernaar bij de juf! Het is ook 

mogelijk om materialen mee naar huis te nemen. Lego 
en knex kunnen in de wasmachine.  

 Deze week hebben wij het blok over familie van de 
Vreedzame School afgerond. Dit was het laatste blok 

van dit schooljaar.  
 Voor Jantje Beton hebben wij 2,30 euro opgehaald. 

Hartelijk bedankt!  
 Wij werken de laatste weken over het thema zomer, 

omdat het bijna zomervakantie is!  

 

Groep 3 

Door Saskia v.d. Bosch 

 Voor het goede doel hadden we het fantastische bedrag 
van 13,60! Super weer! 

 We zijn nu bezig met toneellezen. De kinderen leren 
boeiend en leuk voor te lezen. Wellicht kunnen ze dit 

thuis eens voordoen. 
 Volgende week woensdag staat juf Leonie voor de 

groep 

 Fijn weekend! 
 

Groep 4 

Door Mariska Blitz 

 We hebben deze week € 0,55 opgehaald voor het 
goede doel. Spaart u volgende week weer mee? 

 Dinsdag zijn de rapportgesprekken. Uw kind heeft een 

briefje meegekregen met daarop de tijd voor het 
rapportgesprek van dinsdag. Mocht u onverhoopt toch 

niet kunnen, dan horen we dit graag van u. 
 Woensdag is Amalia jarig, zij wordt 9 jaar. Gefeliciteerd 

Amalia! 
 De kinderen krijgen hun rapport op vrijdag mee naar 

huis. De map mogen ze na de zomervakantie weer 
inleveren in de volgende groep. 

 Weekbeurt: Amalia en Hicham 

 Shafayah heeft haar tafeldiploma gehaald! Goed 
gedaan Shafayah! 

 

Groep 5 

Door Ton Musters 

 Huiswerk: Dinsdag 8 juli redactiesommen blad 45 
Donderdag 10 juli redactiesommen blad 46. 

 Hoera , Aylin was jarig. Van harte gefeliciteerd. 
 Op dinsdag 9 juli zijn er weer de rapportgesprekken. U 

krijgt een briefje met de tijd van uw zoon of dochter. 
We hopen u allemaal weer te kunnen spreken. 

 De kinderen hebben allemaal een biebtas voor het 

bibliotheekboek thuis. De biebtasjes moeten weer 
worden ingeleverd. 

 

Groep 6 

Door Renate Hagendijk 

 Deze week hebben we € 0,50 opgehaald voor het 
goede doel, bedankt! 

 Vandaag krijgt uw kind een briefje mee met daarop de 
tijd voor het rapportgesprek van dinsdag 9 juli. Ik zou 
u willen vragen om uw zoon of dochter mee te laten 

komen naar het gesprek. Behalve het rapport zullen we 
ook de doelen voor de komende twee jaar bespreken. 

 Op maandag 15 juli moeten alle schoolbiebboeken van 
thuis ingeleverd zijn op school. Wilt u uw kind even 

helpen herinneren? 
 Huiswerk: maandag 8 juli nieuwsrekenen som 2 en 3, 

dinsdag redactieblad 38 som 1-5, donderdag som 6-10. 
 Weekbeurt: Levi en Mikolaj 


