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Beste ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
De laatste drie weken staan voor de deur en 
gelukkig mag er, ook binnen school, vanaf deze 
week weer meer. Hier zijn we heel blij mee!  
Wat betekent dit in de praktijk? 
 

• De mondkapjesplicht verdwijnt, wel blijft de 
1,5 m regel van kracht met volwassenen 
onderling. 

• Ouders mogen weer de school in! Dit 
betekent dat we de oudergesprekken (op 
inschrijving) weer in de school life kunnen 
houden. Wilt u liever een telefonische 
afspraak? Geen probleem! Geef dit dan 
aan bij de leerkracht van uw kind. 
Binnenkort zult u hier meer informatie over 
ontvangen. 

• De cohorten komen te vervallen. Dit betekent dat we weer groepsdoorbroken mogen 
buitenspelen en van ruimtes gebruik mogen maken. Hoe fijn is dat? Weer met elkaar 
buiten spelen en van elkaar leren.  

• We kiezen ervoor om in het halen en brengen van de kinderen niets te veranderen om 
de rust in de laatste weken van het schooljaar te bewaren. 

  
Afscheid groep 8 
Voor de kinderen van groep 8 is een alternatief programma gemaakt om de laatste weken op 
hun basisschool memorabel te maken!  
Alle informatie rondom hun laatste weken wordt rechtstreeks naar de ouders van groep 8 
gecommuniceerd.  
 
Klassenverdeling 
Het is ieder jaar weer een hele puzzel daar we met twee locaties te maken hebben en er altijd 
beweging is in het onderwijs. De brief met de keuzes van het aantal groepen per locatie heeft u 
inmiddels per mail ontvangen. Mocht de groepssamenstelling van uw kind veranderen dat zult u 
daar  binnenkort meer over horen. De formatie (de groepen met de leerkrachten) zal in de loop 
van volgende week volgen. We vragen u dus nog eventjes geduld te hebben. Op donderdag 8 
juli gaan de kinderen in hun nieuwe groep kijken met de bijbehorende leerkrachten.  
 
 
 
 
 
 

Voor in de agenda: 
 
29 juni:    Circus Ravioli op school! 

30 juni:    Studiedag. Alle kinderen zijn vrij 

   1 juli:    Gastles groep 4 HVO, IVO, PVO 

  Sluiting online museum kinderen 

   8 juli:     Rapport/portfolio mee naar huis  

                en kijken in de nieuwe groepen 

 12 juli:     Deze week oudergesprekken gr.    

                1 t/m 7 

 15 juli:     Laatste schooldag groep 8 

 16 juli:     Laatste schooldag groep 1 /m 7 

                Alle kinderen zijn om 11.45 uur uit 

 

http://mail.google.com/mail/?ui=1&view=att&th=12b16dea39154303&attid=0.1&disp=inline&zw
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Circus op school! 
Morgen is het eindelijk zover. Circus Ravioli komt bij ons op school om alle kinderen te leren hoe 
je een circusartiest kunt zijn!  
De kinderen starten de dag met een leerzame instructie en gaan vervolgens aan de slag met 
verschillende materialen.  
Na de grote pauze worden er acts gemaakt in groepen en wordt er aan het einde van de dag 
voor elkaar een echte circusshow opgevoerd! 
 
Wat is nog even belangrijk vooraf: 
- Doe allemaal kleding aan waar je vrij in kunt bewegen. 
- Denk aan goed schoeisel. Geen teenslippers ed. 
- Neem gerust extra drinken mee. Wij zorgen ook voor extra drinken. 
- Pak je broodtrommel zo in als normaal. Je hebt gewoon een kleine en grote pauze. Wel krijg je 
tussendoor nog iets lekkers van de OR! 
 
De juffen en meesters gaan hard hun best doen om beeldmateriaal te verzamelen. Dit gaan we 
natuurlijk met jullie delen! 
We duimen voor droog weer. Mocht dit niet zo zijn dan verplaatst het circus zich naar binnen.  

De Kunstweken musea kunnen open! 
De kinderen hebben allemaal hard gewerkt aan hun creatie voor De Kunstweken. Echte kunst 
verdient het door zoveel mogelijk mensen bewonderd te worden. Daarom zijn alle werkjes nu 
ook te zien in een speciaal voor iedere kunstenaar gemaakt online museum. 
 
Met behulp van de folder die de kinderen hebben ontvangen nodigen ze (samen met u) 
eenvoudig alle familie en vrienden uit voor hun eigen museum mèt heuse museumshop. Echte 
fans kunnen hier leuke spulletjes met de tekening erop bestellen. Unieke aandenkens die u nog 
langer laten genieten van de kunst van uw kind! 

• De werkjes van de kinderen die hun museum geopend hebben, verschijnen automatisch 
ook in de galerie van de klas en dat is belangrijk voor het vervolg van ons project: Zien & 
Bespreken.  

• Museum open = een gratis wenskaart van de eigen tekening!  
• Alle aankopen zijn geheel vrijblijvend. Met uw bestelling maakt u dit project echter 

mogelijk (onze school hoeft hier verder niets voor te betalen) en steunt u ook nog eens 
het Jeugdfonds Sport & Cultuur. 

• Op 1 juli sluiten alle musea automatisch en wordt een start gemaakt met de productie 
van de bestelde souvenirs. 

• Ongeveer 2 weken later worden deze in een tasje meegegeven aan uw kind. 

Lukt het openen van het museum niet? Ga dan naar www.kunstweken.nl en klik bovenin op 
‘Inloggen’ en dan op ‘Naar jouw museum’. 
Veel plezier met het kunstwerk van uw kind! 

Vormingsonderwijs 
Donderdag 1 juli ontvangen de kinderen van groep 4 een gastles vormingsonderwijs. 
Vanaf groep 5 krijgen de kinderen namelijk vormingsonderwijs aangeboden 1 keer in de week.  
De kinderen krijgen een les humanistisch, een les islamitisch onderwijs en een les Protestant 
vormingsonderwijs aangeboden. Aan het einde van de dag krijgen alle kinderen van groep 4, 5, 
6 en 7 een brief mee naar huis om een keuze te maken voor volgend schooljaar. 
Wij zien die brieven graag z.s.m. ingevuld retour. 
 

http://www.kunstweken.nl/
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Bag2schoolactie 
 
De opbrengst van de 
bag2schoolactie is 176,10! Dit is 
voor beide locaties. We gaan met 
elkaar op zoek naar een mooie 
invulling voor dit geld! 
Bedankt voor het verzamelen van 
de spullen. 
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