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Beste ouder(s)/verzorger(s),
In deze nieuwsbrief blikken wij terug op het feestelijke afscheid van juf Elly, de leerkrachtenverjaardag, de
regionale zwemkampioenschappen en de IEP eindtoets van groep 8.
Verder informeren wij u over de rapporten en rapportgesprekken en de laatste schooldag. Deze week start
de avondvierdaagse. Wij wensen alle deelnemers veel wandelplezier!
Groet,
Het team van de Phoenix

Nieuws vanuit het team
Babynieuws
Juf Emma en haar vriend Lennard zijn woensdag 22
mei de trotse ouders geworden van een dochter,
Kate. Wij feliciteren juf Emma en wensen ze heel
veel geluk!

Afscheid juf Elly
Vrijdag 24 mei heeft onze lieve juf Elly afscheid genomen van de Phoenix. Juf Elly en haar man werden deze
dag thuis opgehaald in een prachtige oldtimer. Op school werden zij onthaald door alle kinderen, die in een
lange erehaag vanaf het hek naar de voordeur stonden. Juf Elly is 38 jaar als juf werkzaam geweest, waarvan
23 jaar op de Phoenix! Nu gaat zij samen met haar man genieten van hun welverdiende pensioen. Bedankt
voor je jarenlange inzet juf Elly! Wij wensen jullie heel veel geluk!

Schoolnieuws
Leerkrachtenverjaardag.
Op woensdag 22 mei hebben wij een super
gezellig juffen- &meesterfeestje gevierd! We
hebben genoten van de kinderen die vol
enthousiasme en plezier samen allerlei
spelletjes en activiteiten hebben gedaan en
er natuurlijk prachtig uitzagen! Wat waren er
veel TV sterren op onze school aanwezig
deze dag. ’s Ochtends vroeg werden wij ook
nog verrast door een heus dweilorkest om
de feeststemming er meteen goed in te
krijgen. Ook zijn wij enorm verwend!
Iedereen bedankt voor deze gezellige dag!

Rapport + portfoliomap
Het rapport en de portfolio map krijgen de
kinderen mee op vrijdag 28 juni.
Rapportgesprekken
De rapportgesprekken vinden plaats in de
week van 1 t/m 5 juli. De leerkrachten plannen zelf de momenten in wanneer deze gesprekken plaats vinden
in die week.
Er is een gezamenlijke avond gepland op dinsdag 2 juli. Op deze avond plannen alle leerkrachten gesprekken
in tussen 18.30 en 20.00 uur.
De rapportgesprekken zijn facultatief. Dit houdt in dat de rapportgesprekken niet verplicht zijn en dat u
uitgenodigd wordt door de leerkracht voor een gesprek maar ook dat u zelf aan kunt geven dat u in gesprek
wilt.
U kunt u inschrijven vanaf vrijdag 14 juni. De gesprekken worden op die dag open gezet vanaf 16.00 uur.
Uiteraard krijgt u hier te zijner tijd nog bericht van.
Laatste schooldag om 12.00 uur uit
In overleg met de MR is er voor gekozen om de laatste vrijdagmiddag van dit schooljaar in te zetten als
margemiddag. Dit betekent dat de kinderen op vrijdag 12 juli vanaf 12.00 uur vrij zijn en dat voor hen dan de
zomervakantie begint.
Uitslag IEP eindtoets groep 8
Onze leerlingen van groep 8 hebben half april allemaal de IEP eindtoets gemaakt. Bijna 2 weken geleden
hebben wij de uitslag binnen gekregen en hebben wij inmiddels alle kinderen en hun ouder(s) gesproken over
het resultaat.
Wij zijn heel trots op hoe de kinderen de eindtoets gemaakt
hebben. Zowel op individueel- als op schoolniveau. En, wij zijn er
trots op dat de kinderen allemaal uitstromen naar een school
die past bij hun talenten, interesses en onderwijsbehoeften.
De uitslag van de IEP eindtoets geeft een beeld van het niveau
van de eindopbrengsten van de school. Onze schoolscore is
85,5. Dit is ruim boven het landelijk gemiddelde van 81,8.
Afscheidsavond groep 8
Groep 8 sluit dit jaar af met een musical en een presentatie. Deze avond vindt plaats op donderdag 11 juli,
i.p.v. de eerder in de kalender aangegeven woensdag 10 juli. De officiële uitnodiging aan de ouders volgt
later, maar noteer deze nieuwe datum alstublieft alvast in uw agenda.

Schoolzwemkampioenschappen
Over het schoolzwemmen is genoeg te vertellen.
We begonnen op 8 april. De Phoenix deed mee met
schoolzwemmen met 2 teams.
De kinderen uit groep 3 tot en met 6 moesten 25 meter vrije slag
en rugslag en uit groep 7/8 50 meter rugslag en 50 meter vrije
slag.
Iedereen die in een heel team zat moest estafette. Met de
estafette moest ieder teamlid een baan (25
meter) zwemmen. We hebben met de hele school de beker
gewonnen voor de meeste medailles. Met de estafette heeft De
Phoenix 1 gewonnen en team 2 is 3e geworden en gingen
daarmee door naar de provinciale ronde.
De provinciale ronde was in de Waardergolf,
18 mei, het was een spannende strijd. Er
werd hard gezwommen en daarbij is 1 van onze teams 3e geworden van Noord-Holland
en is daarmee door naar de landelijke kampioenschappen op 22 juni in Zwolle. Super
goed heeft iedereen gezwommen!
Word vervolgd…….
Door Derek en Kasper

Nieuws locatie Sint Pancras
Sport-& speldag gr. 1 t/m 3
De sport-& speldag van groep 1 t/m 3 is dit jaar op woensdag 3 juli. Deze dag wordt voornamelijk
georganiseerd door groep 7/8, vooralsnog hebben wij hierbij geen verdere ouderhulp nodig.
Talentenmiddagen
Voor de laatste ronde van onze talentenmiddagen dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders die hun talent
willen delen met onze kinderen. Bent u goed in koken of bakken? Techniek? Biologie? Toneel? Zingen? Een
vreemde taal? Schaken? Wij zouden héél graag gebruik maken van uw talent en u vragen om dit te delen met
een groepje kinderen.
De talentenmiddagen vinden voor groep 1 t/m 8 plaats van 12.45 tot 14.15 uur op:
- donderdag 27 juni
- donderdag 4 juli
Opgeven kan via Mirjam: m.bakker@deblauweloper.nl Alvast heel hartelijk bedankt!

