juni 2021

Beste ouder, verzorger,
We zijn alweer aan de laatste periode van het schooljaar bezig. De kinderen doen hard hun best op
de eindcito`s, waar we mee zijn gestart. De resultaten hiervan zullen in het portfolio staan, dat de
kinderen 2 juli mee naar huis krijgen. In de week van 5 juli vinden dan de oudergesprekken plaats.
Hiervoor worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd.
Daarnaast genieten we ook van het lekkere weer door veel buiten te werken/spelen, want het is nu
toch echt zomer geworden. Wilt u eraan denken om de kinderen goed te beschermen tegen de zon
en ze in te smeren met zonnebrandcrème voordat ze naar school komen?
E-waste
De inzameling van e-waste (elektronisch afval) is in volle gang en momenteel bezetten we als school
de vierde plek. De kinderen doen keihard hun best om zo veel mogelijk (oude) elektronische
apparaten in te zamelen. Inmiddels zijn we ook al op Omroep Zeeland geweest en binnenkort zal er
een stuk verschijnen in De Borselse Bode. Heb jij e-waste in huis, breng het dan naar De Reiger (de
actie loopt t/m 24 juni). Alvast bedankt voor jullie hulp.
Schoolfotograaf
A.s. dinsdag 22 juni komt de schoolfotograaf bij ons op school. Op deze dag worden de individuele
en groepsfoto’s gemaakt van uw kinderen. Na een aantal weken ontvangt u een kaart met daarop de
inlogcode waar u de foto’s kunt bewonderen en bestellen. Voor deze dag is een hulpouder nodig om
de kinderen te halen en te brengen naar de fotograaf. Graag horen we van u of u dit wil doen voor
ons. Je mag dit doorgeven aan juf Chirley.
Sportdag
Omdat de schoolsportolympiade en de zwemspelendag, jaarlijks georganiseerd door de gemeente
Borsele, dit jaar niet doorgaan, komen CIOS studenten naar de scholen om sportactiviteiten te
organiseren. Bij ons komen zij op donderdag 24 juni. De groepen 3-8 gaan dan rond de school aan de
slag met sportactiviteiten. Het is de bedoeling dat deze kinderen dan in sportkleding naar school
komen. Denk bij warm weer ook aan extra drinken.
OKC dag
Eerder heb je een bericht gekregen dat de schoolreis en het schoolkamp dit jaar nog niet door mogen
gaan. Jammer, maar wel heel leuk dat we voor ons kindcentrum een leuke dag mogen organiseren.
Dit gaan we doen op donderdag 15 juli. We zijn druk bezig met het bedenken en maken van een
programma. Zodra daar meer over bekend is, zullen we jullie hier ook over informeren.

Data komende periode
17 juni Studiedag
Schoolfotograaf
Sportdag groep 3-8
Portfolio mee naar huis
Gesprekken
OKC dag
Afscheid groep 8
Doorschuifmiddag
Laatste schooldag
Zomervakantie

Team de Reiger

kinderen vrij
22 juni
24 juni
2 juli
Week 27
15 juli
19 juli
21 juli
22 juli
23 juli

