
 
 
 
 
 
 
 

 

JUNI | SCHOOLJAAR 2021-2022 
 

 

Juni vakantie 

Volgende week is de school dicht en zijn alle kinderen een week vrij. Het team is 

die week aan het werk en is al bezig met de plannen voor het nieuwe schooljaar. 

Op maandag 13 juni zien we alle kinderen weer terug op school.  

Kamp groep 8 

Op 27 juni gaat groep 8 op kamp. Dit is één van de activiteiten waarmee zij het 

jaar en hun basisschool periode afsluiten. 

De kinderen vertrekken op de fiets naar de blokhut in Aalst/ Waalre en zullen daar 

een heel leuke tijd doorbrengen. Donderdag 30 juni komen de kinderen weer 

terug van het kamp. Wij wensen alle kinderen en de begeleiders heel veel plezier 

samen. 

Ouderavond 2 juni 

Aanstaande donderdag organiseren we een ouderavond over Fides. Tijdens de 

avond krijgt u informatie over de methode Fides die wij dit jaar inzetten om het 

zelfvertrouwen van kinderen te vergroten. De methode maakt gebruik van 

verschillende materialen en voorwerpen die het team en de kinderen kunnen 

gebruiken in bepaalde situaties. 

U heeft al een uitnodiging ontvangen. Vult u het strookje in en dan zien wij u graag 

aanstaande donderdagavond. 

Koerskaarten 

In de bijlage vindt u een samenvatting van de vragenlijsten die in februari zijn 

uitgezet. U ziet de uitkomsten van de leerlingen en de ouders. We zien een mooi 

resultaat waar we heel trots op zijn. Als er nog vragen zijn over de resultaten maakt 

u dan een afspraak met Rebecca of Inge. Wij geven graag uitleg. 

Leerlingenraad naar ’t Palet 

Samen met juffrouw Rebecca en een betrokken moeder is de leerlingenraad 

maandag 30 mei op bezoek geweest bij basisschool ’t Palet. De kinderen hadden 

vragen voorbereid over het onderwerp Duurzaamheid. Ze wilden weten hoe ’t 

Palet daarmee omgaat zodat wij ervan kunnen leren. 

De kinderen zijn hartelijk ontvangen en we hebben een rondleiding gehad door 

de school. Ook kregen we een presentatie over duurzaamheid en het milieu. We 

hebben verschillende ideeën gekregen en zullen die binnenkort bespreken. 

Misschien zitten er ook goede ideeën voor Atalanta bij. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

02-06  Ouderbijeenkomst 

 

06-06 t/m 10-06 Juni vakantie 

 

13-06 Start na de junivakantie 

 

27-06 Kamp groep 8 

28-06 Kamp groep 8 

29-06 Kamp groep 8 

30-06 Kamp groep 8 

01-07 Groep 8 vrij 

 

 

 


