Verjaardagen
Datum
2 juni
16 juni
20 juni
21 juni
24 juni
24 juni

2017
2017
2017
2017
2017
2017

Groep
5
4
2B
8
3
3

Naam
Micha Luykx
Pieter Havermans
Lieke Raats
Robbe Aernouts
Dylan Bakelaar
Amy Herijgers

Leeftijd
9
8
6
12
7
7

Nieuwe leerlingen
In deze maand komen er geen nieuwe kinderen op school

Belangrijke data
1 juni
4 juni
5 juni
12 juni
16 juni
17 juni
22 juni
29 juni
30 juni

MR vergadering
Pinksteren
Juf Loes jarig
Tweede Pinksterdag
Schoolreis
Kijkrapportage groep 1 gaat mee
Vaderdag
Groepen 1 t/m 4 zijn vrij
OR vergadering
Groepsindeling mee

.
Gevonden voorwerpen.
De bak met gevonden voorwerpen zit weer vol met bekers, broodtrommels, jassen enz. Net
na Hemelvaart ruimen we alles weer op. Controleer even of u iets kwijt bent en kijk dan even
bij de gevonden voorwerpen. De gevonden voorwerpen kunt u vinden bij meneer Jac.

Ouderinloop
De ouderinloop is in de maand mei op de dinsdagmiddag van 15.15u – 15.45u

Nieuws van school
Schoolreis
Op 12 juni gaan we op schoolreis. De kinderen van groep 1 t/m 3 gaan Naar De Steengroeve
in Chaam ( het Kabouters).

De groepen 4 t/m 8 gaan naar Technopolis

Laten we er een onvergetelijke dag van maken.

Eindcito
De kinderen hebben in april hun eind toets gemaakt. Ze hebben natuurlijk hun uiterste best
gedaan. Onze school behaalde een score van 532. Het landelijk gemiddelde was 535,6. Wij
zitten er dus een stuk onder, maar we blijven nog binnen de marges. Intern gaan we goed
bekijken naar de oorzaak ( oorzaken) van deze lage score. Waar ligt het aan en hoe kunnen
wij ons onderwijs verbeteren?

Groepen 2017-2018
Volgend schooljaar laat onze begroting het niet toe om te starten met 5 groepen. Wij gaan
dus weer starten met 4 groepen, dat houdt in dat we de 2 groepen 1 / 2 weer gaan
samenvoegen tot een groep 1 / 2. We gaan er wel alles aan doen om voor deze grote groep
extra ondersteuning te krijgen.

