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Activiteitenkalender in mei en juni
21/22/23-06-2017 Kampweek voor groep 7 en 8
Leerlingen uit groep 1 tot en met 4
zijn vrij.
26-06-2017
Rapport 2 gaat mee
27-06-2017
Afscheid van juf Annelies
30-06-2017
Afscheidsfeest groep 8
03-07-2017
Wenmiddag
04-07-2017
Musical en afscheid van groep 8
07-07-2017
12.00 uur: Zomervakantie!!
Afscheidsfeest juf Annelies
Op dinsdag 27 juni gaan wij afscheid nemen van juf
Annelies.
Juf Annelies gaat heerlijk genieten van een welverdiend
pensioen.
En dat gaan we vieren!!
We willen juf Annelies natuurlijk niet zomaar laten gaan…
We gaan er een mooie dag van maken!
Vandaag krijgt u een brief hierover. Wij zouden het zeer
waarderen als u wat geld in de envelop zou willen stoppen
om een mooi cadeau voor Annelies te kunnen kopen.
Zou u dit zo snel als mogelijk willen retourneren?

Staken…
Via de media is het wellicht bij u ook bekend dat er op dit
moment wordt gesproken over een staking in het
basisonderwijs op 27 juni a.s.
Er zal worden gestaakt door de hoge werkdruk en voor een
beter salaris.
Ook alle SCOPE scholen gaan hieraan meedoen, wij dus ook.
Dit houdt in dat er op 27 juni het hek van de school pas
open gaat om 9.20 uur en dat de lessen gaan beginnen om
9.30 uur.Voor meer informatie:
PO in actie
Wilt u hier rekening mee houden?

Kampweek
Leerlingen uit de groepen 7 en 8 gaan van 21 juni tot en
met 23 juni op kamp naar Bergen aan zee.
We hopen dat ze het allemaal heel goed naar hun zin gaan
hebben, met mooi weer!
Voor alle leerlingen uit de groepen 1 tot en met 4 is er op
de dagen geen school.
De leerkrachten uit deze groepen zijn als begeleiders mee
op het kamp.
De groepen 5 en 6 blijven dus achter op school en krijgen
wisselende leerkrachten.

Van de TSO

Let op: Op donderdag 22 juni is er een continurooster.
We beginnen om 8.30 uur en de school is op deze dag om
14.00 uur uit.

Wilt u eventuele wijzigingen (af- of aanmeldingen) voor
deze dagen uiterlijk vrijdag 30 juni 10.00 uur aan uw TSO
coördinator doorgeven? Dan kan zij de presentielijsten voor
de laatste schoolweek alvast invullen en aan ons doorgeven.
Wijzigingen die na 30 juni worden doorgegeven, kunnen niet
worden verwerkt in de facturering.
Zijn er na deze datum toch nog aanmeldingen dan wordt
een tarief van 3,50 euro berekend.

Beste ouders/verzorgers,
Belangrijke mededeling!
De facturen voor de TSO (overblijf) worden in de laatste
week vóór de zomervakantie gemaakt en verspreid.
Maandag 3 juli, dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli zullen
dan vooraf worden gefactureerd.

Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens TSO SCOPE
Annemarie Wassenaar
Lia de Kok
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Formatie 2017-2018
Zoal u de vorige keer al kon lezen, hebben we volgend
schooljaar dus 5 groepen.
Ook de indeling is nu bekend en kunt u hieronder lezen.
De indeling van de kinderen die in deze groepen zitten, kunt
u vandaag in een brief lezen.
Juf Selma heeft aangegeven wat minder te willen werken,
alleen nog maar op de maandag en dinsdag.
Juf Elise gaat onze nieuwe collega worden voor de kleuters
op woensdag, donderdag en vrijdag. Juf Elise kent iedereen
al op de Groen. Zij heeft afgelopen schooljaar bij juf
Marleen haar LIO stage gelopen. Fijn dat zij nu op de Groen
kan blijven, daar zijn we maar wat blij mee!
De indeling in het schooljaar 2017-2018
Groep 1-2 ma. di. juf Selma. wo.do. en vr. juf Elise
Groep 3-4 ma. di. wo. juf Ellis. do. en vr. juf Sandra
Groep 4-5 ma. di. juf Lisette. wo. do. en vr. juf Mirjam
Groep 6-7 ma. di. do. en vr. juf Marleen. wo. juf Sandra
Groep 7-8 ma. di. wo. do. vr. juf Christa

Deurbeleid
Alweer twee schooljaar hebben we een ander deurbeleid.
10 minuten voor aanvang van de school mogen de kinderen
al naar de groep en gaat de deur stipt om 8.30 uur en om
13.15 uur dicht.
Dat gaat allemaal goed, maar toch willen we het volgende
meegeven:
Zeker nu het mooi weer is, komen veel leerlingen veel te
vroeg naar school en spelen dan op het plein, maar hier is
geen toezicht!!
Bovendien hebben we ook leerlingen gezien die obscene
gebaren en geluiden maken, doordat zij “Vlogs” proberen
na te doen. Wij hebben hier al verschillende leerlingen op
aangesproken.
Wij willen u vragen:
-Bespreek dit gedrag met uw kind
-Laat uw kind niet te vroeg naar school gaan

Ontruimingsoefening
Afgelopen maandag hebben we een ontruimingsoefening
gehouden.
Het is goed om te weten dat iedereen binnen vijf minuten
op de vooraf afgesproken plaats stond.
We hebben wel een paar kleine puntjes voor verbetering.
Zo willen we de volgende oefening, in september, samen
met de peuterspeelzaal gaan organiseren.
De keer daarna willen we een onruimingsoefening
organiseren die niet wordt
aangekondigd.
Hopelijk is het nooit echt
noodzakelijk, maar het is
wel goed om dit zo nu en
dan te oefenen.
Ouderbedankjes
Dit schooljaar is er in overleg afgesproken dat er geen
ouderbedankavond zal zijn.
Alle ouders die ons zo goed hebben geholpen dit schooljaar
zullen echter wel op 27 juni een kleine attentie van ons
krijgen!
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