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Belangrijke data 
- Ma 28 juni: Danslessen gr 4-5-6 
- Ma 28 juni: Rode Loper gr 7 
- Ma 28 juni: Vakantieschool Taal 
- Di 29 juni: Rode Loper gr 5+8 
- Di 29 juni: Dinsdagmiddagclub 
- Wo 30 juni: schoolreisje gr ½ 
- Vr 2 juli: Leerlingenraad 
- Vr 2 juli: IKC Raad 
- Di 6 juli: afscheid groep 8 
- Vr 9 juli: laatste schooldag; alle 

leerlingen om 12u vrij 
 

Adviesgesprekken groep 7 
Maandag, dinsdag en woensdag a.s. 
vinden met de leerlingen en ouders van 
groep 7 de voorlopige adviesgesprekken 
plaats.  

 
Afscheid groep 8 
Ook dit schooljaar neemt groep 8 door de 
omstandigheden op een aangepaste 
wijze afscheid van de school. Dat gebeurt 
dinsdagmiddag 6 juli a.s. in Kaap Centraal. 
 

Clubvoetbaldagen (bijlagen) 
In de zomervakantie is er voor kinderen 

met een Stadspas de mogelijkheid om 
voor 30,- maar liefst drie hele dagen mee 
te doen met de clubvoetbaldagen bij 
Geuzen Middenmeer. In de bijlage vindt 
u meer informatie over wat dat precies 
inhoudt en hoe u uw kind kunt 
aanmelden. 
 

 
 
 
 
 
 
Oudertevredenheidsonderzoek 
Om zoveel mogelijk ouders bij ons 
oudertevredenheidsonderzoek te kunnen 
betrekken staan er nog steeds elke 
ochtend beneden in de hal bij de 
administratie enkele chromebooks klaar 
waarop u het vragenlijstje snel kunt 
invullen, veilig en corona-proof. Kost u 
hooguit 5 minuten. U helpt ons er enorm 
mee, dus als u toch uw zoon of dochter 
naar school komt brengen: loop even 
naar binnen (tijdens het wachten 
bijvoorbeeld) en vul het vragenlijstje in 
voor u weer naar huis gaat. Alvast enorm 
bedankt! 

 
Oudergesprekken facultatief 
De oudergesprekken die gekoppeld zijn 
aan het laatste schoolrapport dat uw kind 
vandaag mee  naar huis heeft gekregen, 
zijn zoals elk jaar facultatief. Dat betekent 
dat deze gesprekken niet voor iedereen 
verplicht zijn, maar plaatsvinden op 
verzoek van de ouder of van de 
leerkracht. U kunt hiervoor een afspraak 
maken met de leerkracht van uw kind. De 
gesprekken vinden de komende week 
zoveel mogelijk telefonisch of online 
plaats.
 

 
 
 Een fijn weekend allemaal!  
   Rob van Beek   

 


