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Met de ouders van de kinderen in de groepen 7 houden we een gesprek waarin een voorlopig advies
wordt gegeven richting het VO. Dit advies is nog allerminst bepalend, dit gebeurt pas in groep 8 maar
het is handig om alvast een idee te hebben zodat u
daar op in kunt spelen als in de maanden direct na de
zomervakantie al informatiebijeenkomsten e.d. zijn op
bepaalde VO-scholen.
De ouders van de groepen 7 worden hierdoor persoonlijk voor een gesprek uitgenodigd en hoeven dus
niet te komen intekenen.

GROEPSINDELING 2010-2011
Later vandaag, zo rond 19.00 uur, mailen wij alle ouders een algemene brief over de nieuwe Groepsindeling. Daarbij zit een rooster waarop u kunt zien naar
wie de groep gaat waar uw kind nu zit en wie de
nieuwe leerkracht(en) word(t)en.
Bij de kleuters ligt dat wat ingewikkelder omdat daar
soms kinderen opnieuw verdeeld moeten worden en
er kinderen naar nieuw te vormen groepen 3 gaan.
Daarom krijgen deze ouders ook een overzicht met de
namen van de kinderen zodat bekend is welke kleutergroep het betreft of welke groep 3.
De ouders van de nieuw te vormen groep 4-5 op Kroeten ontvangen zo spoedig mogelijk een namenlijstje
omdat dit vandaag nog niet bekend is.
Voor de overige groepen is het wat eenvoudiger, een
groep schuift als geheel door naar een volgend leerjaar. Het aantal kinderen kan mogelijk aangevuld zijn
met een enkel kind dat doubleert of nog verminderd
worden met enkele kinderen die nog een jaar in het
huidige leerjaar blijven of naar elders verhuizen.
De namenlijsten van de overige groepen volgen zo
snel mogelijk.

EVALUATIEGESPREK OUDERS
Op maandag 28 juni en donderdag 1 juli organiseren
wij weer een evaluatiegesprek met de ouders die dat
graag willen. U bent dan in de gelegenheid om het
afgelopen schooljaar met de leerkracht(en) van uw
kind(eren) te evalueren en na te bespreken.
Het kan zijn dat de leerkracht u graag nog wil spreken
en indien u niet intekent op een spreektijd zal de leerkracht u zelf uitnodigen.
U kunt op 21, 22 en 23 juni op school komen intekenen op dezelfde manier als bij de rapportgesprekken.
Op de Groene Hil hangen de intekenlijsten op of bij de
deur van de klas, op Kroeten op één centraal punt in
de hal.

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL
Afgelopen maandagmiddag is er door
de meeste kinderen naar de eerste
(en enige wedstrijd die onder schooltijd viel) gekeken van het Nederlands
Elftal tegen Denemarken.
Niet voor niets, want we hebben ‘m
gelukkig gewonnen!
Op beide locaties was het één grote “Oranje-zee” en
hieronder op de Groene Hil zit iedereen klaar om te
gaan kijken! Aan de sfeer ontbrak het in elk geval niet!
De Oudercommissie had op elke locatie gezorgd voor
oranje limonade en bijpassende koekjes en dat ging er
allemaal in als … koek!

