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Schooljaarplan 2018-2019
In het schooljaarplan zijn onze ambities en ontwikkelpunten geformuleerd in doelen en acties. U treft
het schooljaarplan voor komend schooljaar in de bijlage. Tijdens de algemene ouderavond zal er
toelichting worden gegeven bij dit plan. Mocht u naar aanleiding van het schooljaarplan vragen en/of
opmerkingen hebben kunt u natuurlijk altijd bij Rutger Slok terecht.

Groep 6 wint de Cashquiz
Afgelopen vrijdag heeft groep 6 een cheque
van €500,- in ontvangst mogen nemen. De
kinderen van groep 6 hebben dit mooie
geldbedrag verdiend door de Cashquiz te
winnen. De Cashquiz is een onderdeel van de
“Week van het Geld”. Van de 4500
deelnemende scholen heeft onze groep 6
gewonnen; we zijn dus met recht erg trots op
onze kanjers!
Het gewonnen bedrag moet ten goede komen
aan de kinderen. We hebben ervoor gekozen
het geld aan het budget voor het klimrek toe
te voegen.

Techniek voor kleuters
Mede dankzij de financiële bijdrage van de kinderen en
ouders van groep 8 van vorig schooljaar (2016-2017)
en dankzij de donatie van de familie Besselink hebben
wij een prachtige techniekset kunnen aanschaffen voor
onze kleuters. Met ingang van komend schooljaar
kunnen de kleuters met diverse materialen op
onderzoekende en ontdekkende manier kennismaken
met techniek.
Namens de kinderen enorm bedankt voor de financiële
steun!

Verrijkingsklas Weesp
De externe verrijkingsklas Weesp zal volgend jaar doorgaan onder leiding van een nieuwe
Verrijkingsleerkracht. Aangezien we nog druk bezig zijn met het proces om een nieuwe leerkracht
aan te trekken, kan ik nu nog niets melden. In het nieuwe schooljaar zal er informatie volgen wie de
klas gaat overnemen en wanneer de verrijkingsklas gaat starten etc.

Cadeautje van groep 8
Langs deze weg willen wij de kinderen en ouders van groep 8 bedanken voor de boeken voor onze
schoolbibliotheek. Naast de drone-foto krijgen we als afscheidscadeau ook nog eens 22 boeken voor
onze bieb; super bedankt!

 Terugblik eindfeest
Wij - en hopelijk u en de kinderen ook - kijken terug op een geslaagd eindfeest.
Heerlijk weer en een goede sfeer, en genoten van het optreden van de kinderen bij het open podium.
Iedereen hartelijk bedankt die hieraan mee hebben gewerkt!
Hierbij twee links om foto’s / video’s terug te kijken (met dank aan Björn van der Neut):
https://www.flickr.com/gp/bjornvanderneut/4k87z3
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYNyEUkdqyascmG22pwAQJYyo3KardIVi

Terugblik avondvierdaagse
Het is alweer even geleden, maar ook een groot succes geweest: de avondvierdaagse!
In de bijlage de nieuwsbrief van de avondvierdaagse 2018 - nieuwe stijl.
Wij bedanken de avondvierdaagse-commissie hartelijk voor hun inzet!

Belangrijke data komende periode:
● 17 juli: afscheidsavond groep 8
● 18 juli: uitzwaaien groep 8
● 19 juli: laatste schooldag
● 20 juli: start zomervakantie

