Nieuwsbrief 16 – Dinsdag 17 mei 2022
In deze nieuwsbrief de volgende
onderwerpen:
-veldvoetbaltoernooi
-schoolfotograaf
-bezoek burgemeester
-inloopmomenten mei/ juni
-groepsindeling schooljaar 22-23

Veldvoetbaltoernooi
Het veldvoetbaltoernooi was een succes! Het
was heerlijk weer én gezellig met de ouders
en juffen (én meneer Roan!) die kwamen
kijken. Daarnaast zijn
we trots op alle onze
Harten4 kinderen die
zo sportief gespeeld
hebben! Dat viel de
organisatie ook op,
want groep 3/4 heeft
zelfs 2x de Fair Play
prijs gekregen!!
Let op! We missen nog
10 school T-shirts! Wilt
u die gewassen en
gestreken (ze
kreukelen erg) weer aan uw kind meegeven?
Bedankt!
Schoolfotograaf
Op vrijdag 3 juni komt de schoolfotograaf
weer op onze school. Na ongeveer twee
weken ontvangt uw kind het inlogkaartje van

de leerkracht. Op de inlogkaart vindt u een
uniek inlognummer en wachtwoord. Hiermee
kunt u eenvoudig uw bestelling doen.
T I P van de schoolfotograaf: als uw kind
kleurrijke kleding draagt, komt de foto beter
tot zijn recht. Vermijd
daarbij
fluorescerende
kleding. De
schoolfotograaf
fotografeert met een
trap, waarbij de
kinderen ten voeten
uit worden gefotografeerd, dus de schoenen
zijn zichtbaar.
Bezoek burgemeester
Volgende week woensdag komt de
burgemeester onze school bezoeken. Dit
stond al eerder gepland, maar de
burgemeester is een druk bezet man en de
afspraak moest tot 2x toe verzet worden.
Hopelijk gaat het nu door!
Inloopmomenten
In de schoolapp bij ‘Jaarkalender’ vindt u data
en tijden van activiteiten op school. Ook de
inloopmomenten staan daarin. In dit
schooljaar zijn er nog twee. Op dinsdag 24
mei tussen 9 en 10 uur en op 16 juni van
13.15 tot 14.15 uur. Op de ochtenden ziet u
de leervakken zoals rekenen en taal. Op de
middagen ziet u het Thematisch werken. In
het nieuwe schooljaar volgen uiteraard weer
nieuwe data.
Groepsindeling schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn we bezig met de indeling
voor komend schooljaar. Wanneer dit rond is,
wordt het eerst besproken in de MR. Daarna
delen we het met de kinderen en u. Dit zal
ongeveer begin juni zijn.

Geplande activiteiten
(zie ook ‘Jaarkalender’ op de schoolapp)

Woensdag 18 mei
MR vergadering 19.30 uur
Donderdag 26 mei
Hemelvaart
Vrijdag 27 t/m zondag 29 mei
Hemelvaartsweekend, kinderen vrij
Vrijdag 3 juni
Schoolfotograaf
Maandag 5 juni
Tweede Pinksterdag, kinderen vrij
meneer Roan jarig

Aanwezigheid administratie, intern
begeleider en directie
Administratie juf Jeanine: di 8:30 – 15:30,
woe: 8:30 – 13:00 en do: 8:30 – 12:30 uur
Intern begeleider (IB) Juf Mariska: di-do-vrij
Directie juf Emmy: di-woe-do-vrij

