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Voor de agenda:

Singelnieuws
S C H O O L J A A R

Do. 14 juni: schoolfotograaf
18 t/m 20 juni
schoolkamp 8
20 juni: hockeytoernooi gr 5 en 6
Vr. 22 juni: schoolreis gr. 3 t/m 7
25 en 26 juni: rapportgesprekken
groep 1 en 2
26 juni: ouderraadvergadering.
28 en 29 juni: leerlingen vrij!
ma. 9 juli: Rapporten mee!
Di. 10 juli: musicalavond groep 8
Woe 11 juli: kinderfeest (i.p.v. verjaardagen team)
Vr. 13 juli: VRIJ!
Begin van de zomervakantie die
duurt tot en met
24 augustus.
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Weet u het nog!? Donderdag 28 en vrijdag 29 juni zijn de kinderen
vrij! Studiedagen voor het team.
Beste Ouders en Verzorgers,
Het einde van het schooljaar nadert al snel. Er staan nog een flink aantal activiteiten voor de deur. Dus wij gaan ons niet vervelen. Momenteel zijn de leerlingen
druk bezig met de Cito leerling volgsysteem toetsen. Daarmee kunnen wij goed
zicht krijgen op de ontwikkeling van onze leerlingen. Natuurlijk kunt u de uitslagen weer lezen op de rapporten. Mochten de toetsen daartoe aanleiding geven,
dan neemt de school contact op met betreffende ouders.
Groep 7 heeft de Entree-toets gemaakt. De ouders krijgen de uitslagen zodra deze binnen zijn. Ook groep 8 heeft weer de Eindtoets
Basisonderwijs gemaakt. Een gemiddelde groepsscore van 537,5
was het resultaat. Het landelijk gemiddelde ligt op 534,6. Dus groep
8 mag trots op zichzelf zijn.
Maandag a.s. gaat groep 8 op schoolkamp naar Brabant. Wij wensen hen een super
leuk kamp toe. Zoals altijd mogen de fietsen weer gratis mee met een vrachtauto van
de firma Lensveld. Een geweldige geste, die ons allen veel geld en zorg bespaart.
Hartelijk dank hiervoor.
Op vrijdag 22 juni is de schoolreis van groep 1 t/m 7. Via andere briefjes en mail wordt
u hierover geïnformeerd.
Op maandag en dinsdag 25 en 26 juni zijn er weer rapportgesprekken voor de kleutergroepen. Als uw kind in groep 1 of 2 zit, dan ontvangt u hiervoor binnenkort een uitnodiging. Voor groep 3 t/m 8 is niet onze gewoonte om een aparte rapportavond te
houden voor het derde rapport. Als daartoe aanleiding is ontvangt u van ons een uitnodiging. De rapporten worden meegegeven op maandag 9 juli. U kunt daarna desgewenst een afspraak maken met de groepsleerkracht.

Wij hadden u natuurlijk al graag meer informatie willen geven over welke juffen
en meesters in welke groep komen. Maar omdat wij momenteel nog vacatures
hebben en dus druk zoeken naar nieuwe leerkrachten, moet u nog even geduld
hebben. Zodra het ’plaatje rond is’ krijgt u hierover een brief.
Wij laten u nog
weten wanneer
groep 2 “uitglijdt”
uit de kleuterbouw!

Mede namens het team,
Vriendelijke groet,
Herman Stel
(locatiedirecteur)

