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Nog maar 2 weken  
Hierna nog twee weken en dan is het zomervakantie.  
Een bijzondere tijd sluiten we dan af. Waarschijnlijk zijn de richtlijnen in het begin van het nieuwe jaar nog 
hetzelfde maar hopelijk wel snel steeds “normaler”.  
 
Formatiebrief 
Vandaag krijgen alle kinderen bericht over de groepsindeling voor het nieuwe jaar.  
In de bijlage het bericht aan u.  
 
Rapport  
Zijn alle ouderrapporten al weer terug? Bent u er nog niet aan toegekomen? Het kan nog hoor. Hopelijk 
ontvangen we deze allemaal morgen (en anders direct na het weekend).  
 
Oudergesprekken 
Volgens de richtlijnen rondom Corona kunnen de oudergesprekken voor groep 1 t/m 7 zoals gepland niet 
doorgaan. We vinden het wel belangrijk dat we alle ouders spreken om het schooljaar samen goed af te sluiten.  
Daarom zal de leerkracht van uw kind in de komende twee weken contact met u opnemen voor een  
10-minutengesprek. Voor groep 7 zal dit het voorlopig advies gesprek zijn.  
De leerkrachten laten zelf weten hoe en wanneer ze dit gaan doen.  
 
Data 

 Dinsdag 30 juni wordt er in iedere groep een gezellige dag georganiseerd. We vieren dan nog één keer alle 
verjaardagen van iedereen die de afgelopen maanden jarig is geweest. Een gezellig dag ter afsluiting van 
het schooljaar. Op deze dag zullen we de kinderen wel wat lekkers aanbieden. We trakteren dan iedereen!  

 Vrijdag 3 juli om 12.00 uur begint de vakantie. Jammer genoeg kunnen we niet met ouders en kinderen 
samen afsluiten. Wel zijn we met alle kinderen van groep 2 t/m 7 om 11.45 uur op het plein. We zullen dan 
groep 8 uitzwaaien die om 11.00 uur nog even een uurtje op school komen.  

 
MR 
Afgelopen woensdag, 17 juni, is de laatste MR vergadering van het schooljaar geweest.  
We hebben dit keer de formatie besproken. Daarnaast waren er meerdere mededelingen vanuit directie, het 
team en de GMR.  
Aan het einde van de vergadering hebben we teruggeblikt op het afgelopen schooljaar.  
De belangrijkste agendapunten en de speerpunten voor volgend jaar hebben we benoemd in het jaarverslag. 
Deze zal binnenkort op de website verschijnen. 
 
Een tijdje geleden hebben we een oproep gedaan voor een nieuw ouder-lid voor de MR.  
We zijn nog steeds op zoek naar een enthousiaste ouder die ons de komende schooljaren wil vergezellen in de 
MR. 
In de bijlage is nogmaals de oproep te vinden. Stel gerust vragen als er iets onduidelijk is of als je twijfelt of dit 
iets voor jou kan zijn!   
 
Bericht van het JP voor groep 8 
Zie bijlage.  

Nu weer geheel vanuit school! 

 


