32. Nieuws

Maandag 14 juni
Dinsdag 15 juni
Maandag 21 juni
Dinsdag 22 juni
Donderdag 24 juni
Vrijdag 25 juni

11 juni 2021

Start lessen bodypercussie
Nieuwe ronde danslessen voor groep 4B, 5, 6, 7 en 8
Schoolfotograaf
Schoolfotograaf
Administratiedag team, kinderen vrij
Teamdag, kinderen vrij

Judo-diploma
De lessen schooljudo zijn afgesloten met
een heus diploma voor alle deelnemers.
Het onderdeel “beheersing” stond
centraal, de kinderen kunnen er trots
op zijn.

Schoolkampen en schoolreisjes
Schoolreisjes naar de attractieparken
Zijn nog niet toegestaan. Het betekent
dat de schoolreisjes dit schooljaar niet
door gaan. De schoolkampen van groep
7 en 8 zijn wél doorgegaan. We hebben ons hierbij gehouden aan de voorschriften die er zijn.
De kinderen bleven in de “bubbel”, deden activiteiten als groep en… het is allemaal goed
gegaan. Ze hebben genoten!
Pleinfeest
Op donderdag 1 juli organiseren we een feestdag voor alle kinderen van de Treffer. We
zorgen voor een superleuke spellendag waarin kinderen het schooljaar symbolisch feestelijk
afsluiten. Zoals het nu lijkt, doen we dat nog steeds in de “bubbel” van de klas en niet
groepsdoorbroken. Mochten er versoepelingen voor het basisonderwijs doorgevoerd worden,
dan wordt het feest nog soepeler dan het nu al is.
Contactgesprekken
De covidperiode waar we nog steeds inzitten, is er dit schooljaar noodgedwongen geschoven
met onze planning. De citotoetsen van jan/febr zijn later afgenomen. De oudergesprekken
zijn later gevoerd.

Op dit moment maken de kinderen van groep 3 t/m 7 de toetsen van het einde van het
schooljaar. Omdat we contactgesprekken nog niet op de gebruikelijke manier kunnen houden
én doordat er maar weinig tijd tussen de vorige gespreksronde en de komende zit, hebben
we het volgende bedacht:
Iedere leerkracht nodigt alleen de ouders uit voor een oudergesprek als daar reden voor is.
Als er opmerkelijke veranderingen zijn in de ontwikkeling van kinderen of als het laatste
rapport (inclusief cito-e uitslag) een toelichting verdient, dan maken we een afspraak met
ouders voor een oudergesprek. De oudergesprekken worden in week 26 gehouden (de één
na laatste schoolweek). Dat doen we niet via een planner uit social schools, u wordt
persoonlijk uitgenodigd.
Reminder: lang weekend
Zoals aangegeven zijn de kinderen op donderdag 24 en vrijdag 25 juni vrij in verband met
teamdagen.
Schoolfotograaf
Het is tóch nog gelukt om een schoolfotograaf te vinden voor het maken van portretfoto’s en
groepsfoto’s. Dit jaar geen Foto Koch, maar een fotograaf van sgoolfotografie.
De fotografe komt op maandag 21 juni en dinsdag 22 juni. Van alle kinderen worden
portretfoto’s gemaakt en er worden groepsfoto’s gemaakt. Ook broertjes en zusjes die bij ons
op school of bij de peuters zitten kunnen samen op de foto. Wat niet kan zijn familiefoto’s met
broertjes of zusjes die niet bij ons op school zitten. Er kunnen geen ouders in school wegens
de covid-richtlijnen. In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u alvast wat kledingtips 😊. Via
social schools hoort u op welke dag uw kind(eren) aan de beurt zijn. Nadien zijn de foto’s
online te bestellen, mocht u dat willen.

Vacatures
Al een aantal weken geleden gaven we u de groepsindelingen van leerkrachten voor volgend
schooljaar. Op dat rooster waren een aantal vacatures te zien. (Terug te lezen via
www.basisschooldetreffer.nl) Er zijn sollicitatiegesprekken gaande voor de
zwangerschapsvervangingen van juf Hilde en juf Irene voor de start van volgend schooljaar.
We verwachten dat u in de volgende nieuwsbrief leest wie dat geworden zijn.
Hoofdluis
We hebben in een van onze groepen wat last van hoofdluis. Om verdere verspreiding te
voorkomen zou het mooi zijn als u hier alert op bent bij uw kind(eren). In de bijlage vindt u
een infoblad over het bestrijden en behandelen van hoofdluis. Kammen maar!

Een zonnig weekend gewenst!
Het schoolteam

