
   
Rapportgesprekken – herhaling- 

Maandag 5 juli krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 7 hun rapport mee. 

We hebben de rapportgesprekken verdeeld over een aantal dagen. Dat 

heeft te maken met de groepsgrootte en de leerkrachtbezetting. Zo zal juf 

Yolande alle gesprekken voeren bij groep 1/2. 

Komende maandag 21 juni aanstaande zal er een intekenlijst liggen bij de 

poort aan de zijde van de Lingedijk (parkeerplaats) waar u zelf kunt 

intekenen voor de gesprekken. 

De dagen zijn al wel bekend voor de groepen:  

dinsdag 6 juli groep 1/2 juf Yolande       

                             groep 5/6 juf Janneke 

        groep 7     juf Carly 

  

woensdag 7 juli groep 1/2 juf Yolande   

     groep 3/4 juf Sandra en juf Emine    

  groep 5/6 juf Barbara 

  groep 7/8 juf Carly 

 

donderdag 8 juli groep 1/2 juf Yolande   
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Oranje 

Onze ‘oranjedag’ was een geslaagde aanloop richting 

de EK wedstrijd van het Nederlands voetbalelftal. 

De meeste leerlingen waren feestelijk uitgedost en 

zelfs het fruit leek erop aangepast (sinaasappelen en 

mandarijnen). 

Het uiteindelijke resultaat in de avond was natuurlijk 

ook prima! 

Groep 7/8 

Onze groep 7/8 is begonnen met de afrondende fase van het schooljaar/ de 

basisschoolperiode.  

Trix en Mariëlle hebben middels corona-proof oefenen de begeleiding weer 

opgepakt om er weer een top-musical van te maken. 

Daarnaast zullen deze kinderen 30 t/m 2 juli op schoolkamp gaan naar 

Leusden. 

Leuke dingen in het vooruitzicht, in de ochtenden wordt er tot aan de grote 

pauze wel regulier gewerkt. 
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Waterpret 

Onze onderbouwleerlingen hebben gisteren genoten 

van het mooie weer en het verfrissende water. Een 

welkome verkoeling op deze warme dagen. 

Formatie 

Afgelopen week zijn er een aantal 

belangrijke stappen gezet m.b.t. de 

formatie voor volgend jaar. 

We hopen u hier volgende week óf de 

week erna definitief over te kunnen 

informeren.  

Het gaat dan over welke leerkrachten 

voor welke groepen komen en 

natuurlijk de nieuwe directie. 

Voor groep 5/6 is er vandaag een 

vacature uitgezet. 

Reminder 

Vrijdag aanstaande (25 juni) hebben wij een studiedag en is de school 

gesloten. 


