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 Rappor t   

Beste ouders, 

 

Hoewel het al een beetje als zomer voelt, zitten we nog steeds in de laatste weken van de lente. We 

maken goed gebruik van het weer door regelmatig een buitenles te geven.  

Vorige week hebben de kleuters een fantastisch kleuteruitje gehad naar de speeltuin in Nieuwland. 

Hartelijk dank aan alle hulpouders voor het vervoer! De kinderen zijn nu een extra dag vrij.  

Aanstaande dinsdag heeft het team studiedag, dan blikken we met elkaar terug op de ontwikkelingen 

van het afgelopen jaar. Geniet van deze extra dag, en tot woensdag!  
 

Vriendelijke groet, Sanne Hooimeijer 

Nu het einde van het schooljaar nadert, ben je vast wel benieuwd wie volgend jaar de juf of meester 

voor je kind(eren) is. Aanstaande dinsdag is  dit nog een bespreekpunt in de MR, zij hebben instem-

mingsrecht op dit punt. En dan hopen we het eind volgende week bekend te kunnen maken!  

Woensdag 6 juli is ‘s middags het wenmoment voor de kinderen met hun nieuwe leerkracht.  

For matie  schooljaa r  22 -23 
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Binnenkort worden de rapporten weer uitgedeeld aan alle kinderen. Kijk 

je nog even of het rapport van je kind nog thuis ligt? Geef het dan  

volgende week mee naar school.  

Vanaf maandag 13 juni kun je je via Parro inschrijven voor een gesprek 

met de leerkrachten(en over het rapport.  

Vrijdag 17 juni krijgt ieder kind zijn/haar rapport mee naar huis.  

In de week van 20-24 juni is er de mogelijkheid voor een gesprek met de leerkracht.  

Mooi om samen de ontwikkeling van je kind(eren) te bespreken gedurende dit jaar. Want er is weer 

zoveel geleerd!  

Meester–  en  juf fendag  

Ook de teamleden van de Anne Frankschool zijn dit schooljaar jarig  

geweest. Daarom trakteren zij de kinderen op woensdagochtend 6 juli op 

een feestelijke ochtend in de klas. 

Meer informatie volgt via de eigen leerkracht. 

Ter herinnering: de witte geheimzinnige envelop kan worden ingeleverd 

op maandag t/m woensdag 20, 21 en 22 juni aanstaande.  
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Ma 6 jun   2e Pinksterdag, geen school 

Di 7 jun   Studiedag, alle kinderen vrij 

Vr 17 jun   Rapport mee naar huis 

ma 20– vr 24   Facultatieve oudergesprekken (niet verplicht) 

Woe 29 jun           Schoolreis groep 3 t/m 7  

Di 5 jul    Afscheidsavond groep 8 

Wo 6 jul   Meester– en juffendag, wenmoment in de nieuwe groep 

Vr 8 juli   Les tot 12.00u, daarna zomervakantie  

Agenda voor  de  komende per iode  
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Schoolreis  g roep 3  t/m 7  

Laats te  schooldag , vr i jdag 8  ju l i   

Woensdag 29 juni gaan de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. We hebben er al erg veel zin in!  

Omdat er tijdens de vorige keer nogal wat spuugongelukjes waren in de bus van kinderen die echt 

teveel hadden gesnoept, willen we dat anders gaan doen.  

De kinderen nemen voor deze dag alleen lunch en drinken mee. Op school krijgen zij dan nog van 

de oudercommissie een zakje chips uitgedeeld. Verder krijgt iedere begeleider een zak snoep, dat 

wordt tijdens de schoolreis uitgedeeld aan alle kinderen. 

Er is dus genoeg lekkers die dag, maar dan zonder overdrijven en de 

eventuele vervelende gevolgen. De kinderen hoeven zelf dus geen 

snoep in te pakken. De kinderen van groep 6 en 7 mogen die dag €5 

meenemen om zelf iets leuks of lekkers te kopen. 

De kinderen van groep 3, 4 en 5 krijgen op deze dag een lekker ijsje 

van de oudercommissie.  We hopen op lekker weer en kijken uit naar 

een gezellige dag!  

Op deze laatste dag van dit jaar willen we met elkaar, alle kinderen én de ouders, het schooljaar  

afsluiten. Daarom nodigen we jullie uit van 11.30u tot 12.00u op het plein.  

Voor het drinken wordt gezorgd. Zijn er ouders die het leuk vinden om iets lekkers te bakken? Geef 

dat dan even door aan de leerkracht van je kind. Alvast van harte welkom!  
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