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Van de directie
De laatste loodjes komen er aan! En
wat voor loodjes… Het weer ‘werkt behoorlijk
mee’, of tegen misschien, maar de zomer lijkt
alweer begonnen. Deze eerste maandag was
het nog wel te doen op school. We hebben nog
niet besloten om een Tropenrooster in te voeren. Dit omdat het vanwege het continurooster
niet heel erg veel scheelt. Vooralsnog houden
we het rooster aan. Ook omdat de warmste tijd
einde van de dag is. Een bidon met water op tafel is gewenst! De formatie nadert ook zijn ontknoping. Bijna alle groepen zijn weer bezet komend jaar. Zodra alles rond is dan stuur ik een
extra bericht uit. Ik heb veel gesprekken gevoerd met sollicitanten (we hadden best een
aantal brieven gekregen), een aantal afgewezen
maar ook al mensen aangenomen. Zodra alles
rond is laat ik dat weten.

BHV
Op de Sterrenboom zijn juf Ellen, juf Joke,
juf Lianne, juf Carla, juf Yvonne , juf
Carmen
en meester Marcel de bedrijf hulpverleners.
Afgelopen woensdag 19
juni kregen zij weer hun
jaarlijkse scholing. Dit keer
met extra aandacht voor de
brandpreventie. Hierbij
hoort o.a. het blussen van
een brandje van een prullenbak. Verder is er geoefend met :
- levensreddende handelingen;
- reanimatie en AED;
- ongevallen op school;

Warm weer op komst
Deze week is het warm. De kinderen mogen/
‘moeten’ deze week een extra fles water meenemen naar
school die ze
op tafel kunnen zetten. Ze
mogen deze
ook bijvullen.
Denk aan een
dopper of bidon.

Inschrijven schoolgesprek
In de week van 8 tot en met 12 juli hebben we
weer portfoliogesprekken. Alweer de laatste
voor dit schooljaar. Vanaf maandag 1 juli om
8.00 uur kunt u zich hiervoor inschrijven. U
krijgt hiervoor op vrijdag 28 juni een e-mail met
een wachtwoord zodat u voor uw kind kunt inloggen. In de app van school staat een kopje
schoolgesprek waar u rechtstreeks naar de site
van schoolgesprek gaat. U kunt zich inschrijven
tot zaterdag 6 juli 18.00 uur! Voor die tijd en na
die tijd is het niet meer mogelijk.
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Ontruimingsoefening
Afgelopen woensdag hebben de kinderen en
leerkrachten geoefend met een ontruimingsoefening. Het brandalarm ging af en de kinderen
hebben geleerd hoe ze veilig en rustig naar buiten kunnen gaan zonder ongelukken. De kinderen waren binnen 6 minuten buiten. Knap
gedaan!

Belangrijke data
Woensdag 26 juni: Studiedag, leerlingen vrij
Woensdag 26 juni: Les Mad Science
Maandag 1 juli: Start inschrijven schoolgesprek
Maandag 8 juli tot vrijdag 12 juli:
Portfoliogesprekken
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