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Agenda voor juni en juli
Maandag 11 t/m woensdag 13 juni: schoolkamp groepen 7 en 8
Donderdag 28 juni: MR-vergadering
Donderdag 5 juli: praktisch verkeersexamen groep 7
Donderdag 12 juli 18.30 uur: feestelijke rapportuitreiking in De Drie Maenen
Vrijdag 13 juli: Studiedag voor team, begin van de zomervakantie

Groepenindeling volgend schooljaar
Na overleg in het team zijn we gekomen tot de volgende groepenindeling voor volgend schooljaar:
groep

Aantal lln.

Gr. 1/2 ........................

21

Gr. 2/1 ........................

18

Gr. 3 ...........................

21

Gr. 4 ...........................

23

Gr. 5 ...........................

30

Gr. 6/7 .......................

30 (21/9)

Gr. 7/8 .......................

32 (13/19)

We hebben verhuizingen die nu bekend zijn, al verwerkt in de aantallen.
Voor de kleutergroepen zijn dit de aantallen t/m oktober 2018. In de loop van het jaar stromen nog nieuwe
leerlingen in.
De huidige groep 5/6 wordt volgend schooljaar groep 6/7.
De huidige groep 6/7 wordt volgend schooljaar groep 7/8.
Voor de volledigheid: uit de huidige groep 7/8 gaan de leerlingen van leerjaar 7 dus over naar 8 in 7/8.
Dit jaar is voor de indeling van leerlingen in de combinatiegroepen dus geen herverdeling nodig.
De oudergeleding van de MR heeft ingestemd met de groepenindeling.

Personeel
Juf Arianne Pedersen heeft een nieuwe baan aanvaard in het speciaal onderwijs. Arianne heeft maar liefst
17 jaar op onze school haar sporen verdiend als een zeer betrokken leerkracht, die altijd voor iedereen
klaarstond. Wij wensen Arianne veel succes in haar nieuwe omgeving.
Dit betekent dat we op dit moment voor volgend schooljaar een vacature op onze school hebben. Volgende
week spreken we een aantal sollicitanten. Zodra bekend is wie ons team komt versterken, kunnen we de
bezetting van de groepen bekendmaken.

Groep 2 gaat wennen in groep 3
Zoals elk jaar gaat groep 2 wennen in groep 3. De kinderen leren elkaar en de leerkracht beter kennen, ze
horen wat ze allemaal gaan doen in groep 3 en leren de regels en afspraken. Natuurlijk gaan ze echt aan het
werk en is er ook tijd om te spelen. Na een uurtje gaan ze weer terug naar hun eigen groep. De volgende
data staan gepland: 19 juni, 27 juni, 4 juli en 11 juli.

Ouderenquête
De vragenlijst voor ouders die eind april onder alle ouders via de e-mail is uitgezet, is door 66 ouders
gescoord. Hiervoor onze dank. Met de uitslag gaat het team in het nieuwe schooljaar verder aan de slag.

MR-verkiezingen
Bent u de nieuwe schakel voor de medezeggenschapsraad kijk dan in het nieuwsitem MR-verkiezingen
van de app?
Bij de personeelsgeleding zal meester Marcel Aanen afscheid nemen aan het eind van dit schooljaar. Hij

wordt vanaf augustus vervangen door juf Rianne ter Haar.
Wij bedanken Marcel hartelijk voor zijn inzet in de afgelopen jaren!

Actie zwembad De Lansingh
In de maand juni zijn we "school van de maand" voor zwembad De Lansingh in Krimpen aan den IJssel.
Gisteren zijn hiervoor vouchers uitgedeeld. Hiermee kunnen de kinderen voor €3,- gaan zwemmen in de
maand juni op maandag t/m vrijdag.

