Nieuwsbrief juli 2020

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Rapport
De afgenomen methodetoetsen, in de periode maart t/m mei, waren ter indicatie. Het rapport
aan het einde van het schooljaar wordt eenmalig omgezet van cijfers naar letters. Aan de
hand van methodes werk en observaties in de groep beoordeeld de leerkracht per vak
middels: onvoldoende – matig – voldoende – ruim voldoende – goed.
De KIJK rapportage wordt ingevuld door de leerkrachten, maar alleen over de
‘belangrijkste ontwikkelingsgebieden’. U ontvangt de rapportage in enveloppe in de laatste
schoolweek
Laatste schooldag
De laatste schooldag van dit jaar is al in zicht. Op vrijdag 10 juli zijn we om 12.00 uur uit en
gaan we genieten van de zomervakantie. Deze feestelijke dag zal er anders uit zien dan
andere jaren. We mogen namelijk nog steeds geen ouders ontvangen op school. Hierdoor
zijn we erg beperkt in het organiseren van activiteiten. Alle groepen gaan in hun eigen klas
hun jaar afsluiten. We hebben dus geen gezamenlijk programma.
De ouderraad zorgt wel voor een pauzehap en drinken. Uiteraard mogen kinderen ook zelf
nog drinken meenemen. Ondanks de beperkte mogelijkheden, zal iedere groep er iets
gezelligs van maken!
Hulp gezocht!
We zijn nog op zoek naar ouders die op de woensdagen na een vakantie willen helpen met
de luizencontrole. U kunt zich aanmelden bij juf Janiek (j.verschure@dewaarden.nl) of bij
Thea Versteeg.
Eerste nieuwsbrief volgend schooljaar
In het nieuwe schooljaar wordt de eerste nieuwsbrief op vrijdag 21 augustus verzonden.
Fijne vakantie
Na een vreemd jaar, waarin er zoveel mogelijk thuis gewerkt moest worden en de scholen
dicht gingen, is het bijna tijd voor de zomervakantie. U kreeg in maart, naast uw eigen werk,
de rol van leerkracht toebedeeld. Het was vast niet altijd even makkelijk, maar het is u toch
gelukt. En daarvoor willen wij u ontzettend bedanken, bedankt en een fijne vakantie gewenst!
Op maandag 24 augustus zien wij alle kinderen weer graag op school! Loeky heeft op
29 juni een mail gestuurd met daarin een brief aangaande de Corona-maatregelen vanaf 24
juni. Mocht er in de zomervakantie een aanpassing aan deze maatregelen plaats vinden, dan
krijgt u hiervan bericht. Zonder verder bericht, blijven de maatregelen uit de mail van 29 juni
van kracht.

Bieb-boeken inleveren

Denken jullie er aan…
om al je bibliotheek boeken weer in te leveren voor de zomervakantie?

Alvast bedankt!
Helaas heeft er geen bibliotheek meer plaatsgevonden sinds de maatregelen rondom het
coronavirus. Dit heeft te maken met technische problemen, omdat de bibliotheek gaat
werken met een nieuw uitleensysteem. Helaas is het op dit moment nog steeds niet
werkende. Wij hopen dat er na de zomervakantie toch zo snel mogelijk weer begonnen kan
worden met het uitlenen van boeken.
Daniëlle Steenman heeft ons team helaas verlaten nu haar dochter Lotte naar het voortgezet
onderwijs gaat. We bedanken haar hartelijk voor haar inzet! Gelukkig hebben we een andere
biebmoeder gevonden om de taken van Daniëlle over te nemen. Daar zijn we erg blij mee!

Verjaardagen
In deze nieuwsbrief de jarigen van juli en augustus, zodat ook de jarigen in de vakantie niet
vergeten worden!
Juli
3 juli
6 juli
7 juli
8 juli
9 juli
11 juli
12 juli
14 juli
18 juli
19 juli
23 juli
25 juli

31 juli

Lize Broer (groep 6)
Roman Arshakian (groep 5)
Estee van Genderen (groep 1/2)
Alejandra Schuitman (groep 5)
Julie Timmers (groep 6)
Rosanne Loeff (groep 7)
Sarah van Laar (groep 7)
Summer Morris (groep 7)
Dennis van Roon (groep 4)
Sophie van Ulden (groep 7)
Terra Kooren (groep 8)
Anton Krijgh (groep 7)
Evy Amoraal (groep 1/2)
Keesje Leijten (groep 1/2)
Elin Kamp (groep 1/2)
Fedde de Boer (groep 8)
Lieke Maris (groep 8)

Augustus
1 augustus
3 augustus
7 augustus
8 augustus
10 augustus
12 augustus
14 augustus
16 augustus
19 augustus
26 augustus
27 augustus
30 augustus

Adiam Bahlibi Yowhanns (groep 1/2)
Pieter Loeff (groep 4)
Jesse van Slooten (groep 8)
Niek Neve (groep 7)
Liz Polak (groep 3)
Thygo Nieuwkoop (groep 8)
Daniëlle Meijer Medina (groep 1/2)
Esmee Tanis (groep 1/2)
Roel van Beek (groep 7)
Johan Breure (groep 5)
Daphne Krijgh (groep 5)
Denisse Meijer Medina (groep 1/2)
Guido Luikenaar (groep 1/2)

Wij wensen alle jarigen een fijne verjaardag!

