Juni 2021

Beste ouder, verzorger,

Ouder- en kindgesprekken
Aanstaande vrijdag krijgen de kinderen hun portfolio mee naar huis. Volgende week zijn dan de
ouder- en kindgesprekken. Voor leerjaar 1 en 2 worden alleen de ouders uitgenodigd, voor leerjaar 3
t/m 8 ouders en kinderen. U ontvangt een uitnodiging via Parro, waarna u een tijd kunt kiezen.
Mocht er echt geen geschikte tijd tussen zitten, laat het dan even weten aan de leerkracht.
Formatie volgend schooljaar
Ook volgend jaar werken we weer met 2 stamgroepen. Stamgroep 1 – leerjaar 1 t/m 4 en
stamgroep 2- leerjaar 5 t/m 8. Marina en Roos zijn verantwoordelijk voor stamgroep 1 en Joris voor
stamgroep 2.
Op woensdag zal Joris gedurende het hele schooljaar ouderschapsverlof opnemen. Roos zal deze dag
in stamgroep 2 staan.
Omdat Ria per 1 oktober met vervoegd pensioen gaat, is zij niet meer in de formatie opgenomen.
Haar ondersteunende taken die zij afgelopen jaar in de verschillende groepen had, worden op
maandag en dinsdag overgenomen door Pascal, hij is onderwijsassistent. Voor de andere dagen zijn
we op zoek naar iemand die de ondersteuning in de groepen gaat doen. Er is op dit moment nog niet
bekend wie dit op kan pakken, maar we hebben er vertrouwen in dat we bij de start van het nieuwe
schooljaar iemand hebben gevonden. De schoolcoördinatortaken worden voorlopig overgenomen
door Evelien Geus. In september is Ria nog gewoon op school, zodat ze Evelien wegwijs kan maken
en ze samen met het team nog het nieuwe schooljaar op kan starten.
Bezoek aan de dorpskerk
Juf Tina (GVO) heeft in samenwerking met de dorpskerk een cadeau geregeld voor de kinderen van
leerjaar 8. Zij krijgen van de kerk een bijbel naar keuze. De kinderen hebben gekozen voor een
“Superheldenbijbel”. Maandag 19 juli krijgen zij de bijbel overhandigd in de kerk. We gaan met heel
stamgroep 2, zodat we daar ook een kijkje kunnen nemen. De scriba Andien Goense zal ons ook nog
wat vertellen over de kerk.
Afscheid groep 8
Op woensdag 21 juli nemen we afscheid van Cas en Yvana. Zij gaan samen met meester Joris en juf
Ria mountainbiken op Walcheren. Daarna gaan ze op school, samen met ouders, juffen en meester,
nog gezellig eten. In de loop van de avond krijgen zij nog mooie woorden, een getuigschrift,

een leuk cadeau en dan worden ze de school uitgebonjourd. Voor hen begint dan de vakantie. Op
naar `t VO Cas en Yvana. Heel veel plezier en succes op jullie nieuwe school!!

Laatste schooldag
Donderdag 22 juli is de laatste schooldag. We willen deze dag een vossenjacht organiseren. Hiervoor
willen we vragen wie van jullie in de ochtend een paar uurtjes “vos” wil zijn. Want zonder vossen,
natuurlijk geen vossenjacht. Vind je het leuk om mee te doen? Laat het even weten aan één van de
leerkrachten. We kunnen dan gelijk afspreken hoe je verkleed gaat en waar je je kunt verstoppen.
Deze dag hoeven de kinderen geen eten en drinken mee te nemen.
Om 14 uur zwaaien we iedereen uit voor de zomervakantie.

Belangrijke data:
9 juli

Portfolio mee naar huis

12-15 juli

Ouder- en kindgesprekken

19 juli

Bezoek aan de kerk stamgroep 2

21 juli

Afscheid groep 8

22 juli

Laatste schooldag

23 juli

Zomervakantie

6 september

Weer naar school

6 september

Start Wecycle inzamelactie

Team OKC `t Opstapje

