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Terugblik
Het schoolritme begint alweer te wennen! We
zijn in alle groepen weer hard aan het werk.
Werken met thema’s; huiswerk dat gemaakt
moet worden; verder met rekenen en lezen… Fijn
om zo met elkaar weer nieuwe dingen te kunnen
leren en oefenen!
We leren ook veel door te doen. Zo hebben we in
MB1 geleerd hoe een stroomkring werkt en
hebben we in OB3 buiten gerekend, door
plussommen te maken met een dobbelsteen en
een getal op de grond. Leren door te doen is leuk!

Groepsindeling
Op dit moment zijn we druk bezig met de
groepsindeling voor het nieuwe schooljaar. Net
als elk jaar, zijn er ook in deze periode veel
aanvragen voor plaatsing van nieuwe leerlingen
op onze school. Maar door de coronamaatregelen, lopen sommige trajecten hierin wel
wat langzamer, waardoor we nog niet helemaal
zeker weten hoeveel en welke nieuwe leerlingen op onze school komen.
We verwachten op vrijdag 19 juni de nieuwe indeling naar u bekend te kunnen maken. U ontvangt de indeling
dan per e-mail.

Kennismaken in de nieuwe groep
Op maandagmiddag 29 juni gaan alle leerlingen kennismaken met hun nieuwe groep en hun nieuwe
leerkracht(en) in hun nieuwe lokaal. Ook de nieuwe leerlingen komen dan kennismaken op onze school en
in de nieuwe groep.

Rapporten en rapportgesprekken
Op vrijdag 26 juni krijgen alle leerlingen hun rapport mee naar huis. Dit zal dit jaar een ‘anders-dan-anders’
rapport zijn. Door de coronacrisis is het onderwijs de afgelopen periode anders geweest dan normaal, en
hebben we ook geen (Cito)-toetsen afgenomen. Daarom geven we dit keer geen gewoon rapport mee, maar
een rapport dat past bij deze bijzondere periode.
Door alle maatregelen rondom corona, mogen er helaas geen rapportgesprekken op school gehouden
worden. We hebben er daarom voor gekozen om de (rapport)gesprekken via videobellen te laten
plaatsvinden. Van de leerkracht(en) van uw kind ontvangt u hier via Parro bericht over.
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Bijlagen
Bij deze nieuwsbrief vindt u een flyer van Avedan maatschappelijk werk. Van harte aanbevolen als u ergens
mee zit, vragen heeft, of hulp zoekt.

Agenda
26 juni
29 juni
1 juli
3 juli

Rapport mee naar huis
Kennismaken in de nieuwe groep (onder schooltijd)
Afscheidsavond groep 8 - leerlingen
Start zomervakantie; alle leerlingen om 12.00 u vrij!

Doordenkertje
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