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Belangrijke data
18 juni: schoolfotograaf
20 juni: Vaderdag
22 juni: Studiedag – Alle kinderen zijn vrij
22 juni: MR
25 juni: Infora 16
Nieuwe schoolplein
Wat schiet het al op! We zijn zelfs zo ver dat de kinderen er al in gespeeld hebben. Zelfs de kinderen uit de
bovenbouw kijken naar het spelen uit. De komende tijd wordt nog de beplanting aangelegd en het klimtoestel
geïnstalleerd. Helaas volgt pas in het najaar het planten van de bomen (in verband met de droogte).
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Schoolfotograaf
Gisteren hebben alle leerlingen een brief meegekregen over de schoolfotograaf op 18 juni. We willen heel graag
de briefjes zo snel mogelijk weer terugzien. Zonder toestemming mogen we helaas geen foto van de kinderen
maken. We vinden het superfijn dat we toch nog met een mooie klassenfoto het schooljaar kunnen afsluiten!
Groepsindeling 2020 -2021
Hieronder vindt u de groepsindeling voor schooljaar 2020-2021.
U ziet hierop de namen van twee nieuwe collega’s die dan bij ons zullen starten: Joyce van Gool en Sandra
Willemsen. Zij zijn beide nu werkzaam op andere SKPO-scholen en zullen ons team in augustus komen
versterken.
U mist in het overzicht ook een aantal namen. Mariska Antonis en Jolanda van der Stel waren de afgelopen
periode vanuit de pool van SKPO aan ons verbonden en zullen terugkeren naar de pool. Daisy van den
Meijdenberg heeft besloten na een aantal jaren Rapenland haar horizon te verbreden en gaat binnen SKPO op
een andere school werken. We zullen op een later moment natuurlijk stilstaan bij het afscheid van deze kanjers!
Volgende week horen de ouders van de kinderen die volgend schooljaar in groep 3 starten in welke groep 3 dat
zal zijn. De groepen zullen verder als gewoonlijk opschuiven: groep 3A wordt groep 4A, groep 3B wordt 4B
enzovoort. Er zullen geen groepen gemixt worden.
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Thuistips van de week nr.5

Bereslim
Word jij ook zo blij van de Bereslimme boeken? Wij ook! Met je bibliotheekpas kun je hier nog
steeds van genieten. Log snel in! Leeftijd 2 – 5 jaar
Lekker makkelijk lezen!
Een leuk boek vinden kan soms een zoektocht zijn, zeker als je lezen lastig vindt. Daarom
heeft de Onlinebibliotheek een collectie samengesteld speciaal voor kinderen die moeite
hebben met lezen. Lezen maar! Leeftijd 7-12 jaar
ONLINE MakersClub
Ook al zijn er momenteel geen activiteiten in de Bibliotheek Eindhoven, online is er nog heel
veel mogelijk! Via livestreams op YouTube laat onze maker Jasper zien hoe je zelf dingen kunt
maken. Elke zaterdag van 11 tot 12 uur kun je gratis meedoen. Leeftijd 10-13 jaar
De bibliotheek Eindhoven (Witte Dame) is weer geopend. Van maandag t/m zaterdag van
11.00 tot 16.00 uur kunnen leden weer terecht om boeken te lenen en terug te brengen. Kijk
voor actuele informatie op onze website.
livestreams on YouTube.

