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Terugblik 

De laatste weken van het schooljaar zijn nu echt aangebroken. We zijn nog hard aan het werk met alle 
vakken, veel toetsen zijn in de afgelopen tijd afgenomen en we bekijken de ontwikkeling van alle 
leerlingen in de afgelopen tijd.  
Ook hebben we nog een mooie, laatste maandviering in dit schooljaar met elkaar mogen beleven over 
‘het koninkrijk van God’. Naast een mooi verhaal luisteren, mochten we ook veel liederen met elkaar 
zingen. Sommige leerlingen bleven de liederen tot in de klas doorzingen… misschien heeft u de liederen 
zelfs thuis wel te horen gekregen! 
 

Rapportgesprekken 

In de komende twee weken staan de rapportgesprekken gepland. Via 
Parro kunt u zien op welke dag voor uw kind gesprekken mogelijk zijn 
en kunt u zich hiervoor inschrijven. Op vrijdag 5 juli krijgen de 
leerlingen het rapport mee naar huis.  

 

Schoonmaakavond afgelast 
Gisteren heeft u een e-mail ontvangen dat we de schoonmaakavond van a.s. maandag i.v.m. de warmte 
afblazen. We pakken de schoonmaak deze keer intern rond de zomervakantie op; in januari hopen we 
weer van uw hulp gebruik te maken! 

 

‘Tropenrooster’ 

Omdat het komende week meer dan 30 graden lijkt te worden, hebben we samen met de MR gesproken 
over hoe we met deze temperaturen omgaan. Binnen onze lesuren hebben we nog ruimte om de 

leerlingen een middag vrij te geven; daarom hebben we besloten dat alle leerlingen op de verwachte 

warmste dag van komende week, a.s. dinsdag, 25 juni, vanaf 12.00 uur vrij zijn.  
Lukt het echt niet om opvang voor uw kind te verzorgen voor a.s. dinsdagmiddag of lukt het echt niet 
i.v.m. taxi-vervoer, dan vragen we u om contact op te nemen met de groepsleerkracht(en) van uw kind 
en zorgen wij voor opvang.  

 

 

Schoolreisje OB1 
Maandag 1 juli gaat OB1 op schoolreisje naar de Morskieft in 
Reutum. We gaan deze ochtend rond negen uur weg en hopen 
op een heerlijke dag. Bij de Morskieft kunnen we zowel binnen 
als buiten spelen dus dat gaat vast goed komen.  
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Kennismaking voor nieuwe en huidige leerlingen 

Binnenkort verwachten we de nieuwe indeling van de groepen voor het komende schooljaar bekend 
maken. U ontvangt dan per mail een brief met de indeling van de groep van uw kind. Elk jaar is dit een 
enorme puzzel, om de groepen goed in te delen naar leerlingaantallen, leerjaren, zorg en 
onderwijsbehoeftes.  
 
Om de leerlingen goed voor te bereiden op de nieuwe groep, houden we op woensdag 3 juli een 
‘kennismakingsmorgen’. Op deze dag gaan onze leerlingen in de nieuwe groepssamenstelling, met de 
nieuwe leerkracht(en) en in het nieuwe lokaal kennismaken met elkaar. Op deze morgen worden ook alle 
leerlingen die na de zomervakantie nieuw starten op onze school uitgenodigd.  
 

Afscheid schoolverlaters 
Onze 20 groep 8-leerlingen vliegen na dit schooljaar uit naar 
verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. We wensen hen 
daarbij heel veel succes, maar gaan eerst nog uitgebreid afscheid van 
hen nemen! Op dinsdag 9 juli gaan zij de musical, waar ze al lange tijd 
hard aan oefenen, opvoeren: ’s middags voor de leerlingen van onze 
school en ’s avonds voor alle ouders, familieleden en teamleden. ‘De 
beer is los’, heet de musical; dat wordt vast een spannende avond!  
 

 

 

 

Doordenkertje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  
27, 28 juni    Rapportgesprekken 
1, 2 en 3 juli  Rapportgesprekken 
1 juli   Schoolreisje OB1 
9 juli   Afscheidsavond groep 8 leerlingen 
12 juli   laatste schooldag: alle leerlingen om 11.30 uur vrij 
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