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1. Schooltijden volgend schooljaar
We hebben een besluit genomen over de
schooltijden van aankomend schooljaar. In de
bijlage bij de nieuwsbrief leest u de
aanpassingen.
2. Ouderportaal
Volgende week ontvangt u bij de nieuwsbrief
informatie over het openstellen van het
ouderportaal van ons leerling administratie
systeem ParnasSys. U ontvangt hiervan in de
week van 18 juni een e-mail op het bij ons
bekende mailadres.
3. Opgeven broertjes en zusjes
Het schooljaar vliegt voorbij en we zijn bijna
rond met de formatie van volgend schooljaar.
Om de juiste keuzes te maken is het van
belang dat we goed zicht hebben op de
instroom van nieuwe leerlingen. We vinden
het daarom van belang dat jongere broertjes
en zusjes vanaf 2 jaar al worden aangemeld bij
ons op school. U kunt bij de directie een
inschrijfformulier ophalen hiervoor.
4. Doorschuifmiddag dinsdag 3 juli
De doorschuifmiddag zal dit jaar plaatsvinden
op dinsdag 3 juli. Deze middag gaan de
kinderen een kijkje nemen in hun nieuwe
groep van volgend schooljaar.
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5. Rapportmappen naar school
Vrijdag 22 juni gaan de rapporten weer mee
naar huis. Wilt u de rapportmap van uw
kind(eren) inleveren bij de leerkracht?
6. Project Dubbelzand aan Julianastraat
Gedurende een aantal weken was het rustig
op onze bouwplaats. U leest ook de krant en u
kijkt ook TV en het zal u wel duidelijk zijn
waarom: overal te weinig ˜handjes”. Vanaf
morgen echter zal het gedurende een week of
twee druk worden rond ons project.
Morgenmiddag na 12.00 uur zal een grote
kraan worden aangevoerd op een lange
dieplader die veel ruimte nodig heeft. Vanaf
maandag zullen, wellicht al vanaf 06.30 uur,
grote en zware vrachtauto’s gebruik gaan
maken van de Koningin Julianastraat en de
Burgemeester Haefkenstraat en om die reden
verzoeken we u, net als eerder, om de
parkeerplaatsen voor de bouwlocatie en die
voor huisnummer 16 vrij te houden. Tevens
verzoeken we de eerste twee parkeerplaatsen
aan de Burgemeester Haefkenstraat en de
parkeerplaatsen nabij de bekende
rijplatenbaan vrij te houden. Een groter aantal
vrachtauto’s rijdt noodzakelijkerwijs niet met
gestuurde achterassen, waardoor ze meer
manoeuvreerruimte nodig hebben, en in het
bijzonder om die reden doe ik u dit verzoek zo
nadrukkelijk. Vanaf maandag zullen
gedurende ongeveer zes dagen de betonnen
casco’s van de lage woningen neergezet
worden en daarna gedurende ongeveer twee
dage de woningen aan de Koningin
Julianastraat. We hopen weer op uw begrip,
waarvoor we u bij voorbaat bedanken.

7. Rekenles in groep 3
In groep 3 hadden we een hele leuke rekenles.
Deze ging over tangram. Een tangram is een
Chinese puzzel bestaande uit 7 stukjes, die
samen een vierkant vormen. Er zijn 5
driehoeken (2 grote, 1 middelgrote en 2
kleine), 1 vierkant en 1 ruit (parallellogram).

Met deze stukken konden de kinderen een
heleboel figuren maken. Volgens de regels
van het spel moesten alle stukjes worden
gebruikt.
De kinderen gingen eerst in hun schrift een
paar opdrachten over tangram maken.
Vervolgens gingen ze in 2 tallen aan de slag
met een houten tangrampuzzel. Wat
ontzettend leuk om te zien hoe enthousiast ze
hier over waren en wat de kinderen elkaar
leerden. En erg knap dat alle puzzels na afloop
weer strak op de goede plek in de doos zaten!
8.

Communie groep 4

Aanstaande zondag om 11±00 uur gaan Luuk,
Hidde, Cato, Nora, Loraine en Tess uit groep 4
ter communie. Heel veel succes en plezier!
9. Open podium vrijdag 15 juni

Aanstaande vrijdag 15 juni bent u Van
Harte welkom om te komen kijken bij het
laatste open podium van dit schooljaar.
Deze zal plaatsvinden in de gymzaal. De
indeling is als volgt:
08:45 – 09:30 : Groep 1/2 KJ, Groep 3,
Groep 6 en Groep 7A
09:45 – 10:30 : Groep 1/2 EM, Groep 4,
Groep 5, Groep 7b en Groep 8. We hopen
u te zien!

