NIEUW SBRIEF

3 juni 2022

Beste ouders/verzorgers,
Nog 6 weken (met een aantal bijzondere activiteiten) en het schooljaar is alweer afgelopen. In deze nieuwsbrief
onder andere informatie over het schoolreisje, de rapportgesprekken en het pré-advies in groep 7.
Geniet van het extra lange weekend.
Mischa Roberts en Bianca Steman

BELANGRIJKE DATA
Maandag 6 juni
2e Pinksterdag
Dinsdag 7 juni
Cito-toetsen groep 3 tot en met 7 (dus geen afspraken/verlof)
Maandag 13- donderdag 16 juni Avondvierdaagse
Woensdag 15-Vrijdag 17 juni Kamp groep 8
Dinsdag 21 juni
Schoolreisje

Tip: in de app en op de website is altijd het actuele rooster te vinden.

AVONDVIERDAAGSE
We lopen weer met een grote ploeg. De laatste stand is 255 deelnemers. De ouderraad is op pad gegaan en
hebben geregeld dat de Dekamarkt op 3 avonden voor een stuk fruit zorgt en AH op 1 avond. Wat een mooi
gebaar.
De avondvierdaagse is helaas gelijk met kamp (en ook in de laatste cito-week). Dat kon dit jaar helaas niet
anders. De datum van de avondvierdaagse was heel laat bekend bij ons. We hadden het kamp van groep 8 al
vastgelegd, dat moet ruim een jaar van tevoren. Met de citoweek houden we deels rekening. Veel groepen zijn
al begonnen en proberen volgende week zoveel mogelijk toetsen af te hebben. In ieder geval voor de
vermoeidheid van de avondvierdaagse toeslaat.

1

PBS
Volgende week behandelen wij in alle klassen de gedragsverwachtingen rondom toetsen.
Dit zijn de verwachtingen die wij in de les gaan aanleren, zodat wij ons verantwoordelijk gedragen tijdens de
toetsen:
•Ik maak stil mijn toets
•Ik doe mijn best
•Bij een vraag gebruik ik mijn blokje
•Ik werk voor mijzelf
•Als ik klaar ben doe ik stil iets aan mijn eigen tafel
Zo gedraag ik mij verantwoordelijk en betrokken tijdens toetsen.

BOEKPROMOTIE
Op zoek naar mooie maar goedkope kinderboeken? Misschien is de boekenmarkt dan een goed idee.

SCHOOLREISJE
Op 21 juni gaat de hele school op schoolreisje.
De groepen 1-2 starten gewoon op school en lopen naar speeltuin de Veilige Haven.
De groepen 3 tot en met 8 verzamelen om 8:45 uur op het grote parkeerterrein aan de Minister van Houtenlaan.
Om 9:00 vertrekken de groepen 3, 4 en 5 naar Drievliet en de groepen 6,7 en 8 naar Duinrell. Rond 17 uur
verwachten we de bussen weer terug.
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Volgende week krijgt u gedetailleerde informatie.
Haalt u uw kinderen niet zelf op maar maakt u op dinsdag 21 juni ook na 17 uur nog gebruik van de
kinderopvang geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan de directie (directie.franciscus@atlantbo.nl ). Dan
zorgen wij dat uw kind na afloop mee naar school gaat en van hieruit door de opvang wordt opgehaald.

OUDERGESPREKKEN
Aan het eind van het schooljaar houden wij nog gesprekken in groep 7. Ouders en kinderen krijgen binnenkort
een uitnodiging om een gesprek in te plannen (schoolgesprek) voor een pré-advies. De uitslag van de NIO en
de afgelopen cito-toetsen komen dan ook aan bod.
Voor alle andere groepen geldt dat een gesprek facultatief is, dus niet voor iedereen. Uiterlijk 24 juni hoort u of
de leerkracht graag de ontwikkeling van uw kind met u doorneemt. Heeft u zelf behoefte aan een gesprek en op
24 juni nog niets gehoord, neem dan even contact op met de leerkracht van uw kind.
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