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Twee jubilarissen op de Schakel

Agenda
16 mei
19 mei
22 mei
24 mei
27 mei
29 mei
30 mei
3 juni

Excursie gemeentehuis
Communieviering
MR vergadering
Maandsluiting groep 5
Spreekuur jeugdarts (GGD)
Jubileum juf Frenny en juf Saskia
Start Hemelvaartsweekend
Start schoolkamp groep 8

Groepsindeling schooljaar 2019-2020
Voor de meivakantie hebben we de groepsindeling
voor het nieuwe schooljaar met u gedeeld. Door het
hoge aantal oudste kleuters, willen we volgend
schooljaar starten met 2 groepen 3. Hierdoor zullen
er in andere groepen combinatiegroepen gemaakt
moeten worden. Het aantal groepen over de gehele
school blijft gelijk.

Groep 1/2a
Groep 1/2b
Groep 1/2c
Groep 3a
Groep 3b
Groep 4

Groep 5a
Groep 5/6b
Groep 6/7a
Groep 7b
Groep 8

Hoewel er in de wandelgangen al flink wordt
gespeculeerd, zijn er nog geen keuzes in de
samenstelling van de groepen gemaakt. Samen met
de leerkrachten uit de bewuste groepen willen we
evenwichtige combinatiegroepen gaan
samenstellen. Hier spelen meerdere factoren mee,
zoals verdeling jongens/meisjes, gelijkwaardige
zorg, vriendjes/vriendinnetjes en andere
persoonlijke kenmerken van de betreffende
leerlingen.
Wanneer de groepssamenstelling definitief is, zullen
wij dit uiteraard met u delen.

Op woensdag 29 mei a.s. hebben we op school
weer een groot feest.
Twee leerkrachten (juf Frenny en juf Saskia) vieren
dan hun jubileum. Juf Frenny is 40 jaar werkzaam
op school en juf Saskia 25 jaar. Dit willen wij niet
zomaar voorbij laten gaan. Daarom hebben wij op
die dag een mooi programma samen met de
kinderen voor de jubilarissen. Als afsluiting hebben
we een activiteit waarbij ook ouders aan mogen
sluiten. I.v.m. de brandveiligheid mogen we maar
een beperkt aantal mensen uitnodigen. Daarom
mag er niet meer dan 1 persoon per gezin
aansluiten bij de festiviteiten. Binnenkort zal het
oudste kind van het gezin bij ons op school één
toegangsbewijs mee krijgen. Bewaar dit goed!
Verdere informatie over het programma volgt via
de leerkracht van uw kinderen.

AVG toestemming
Ongeveer een jaar geleden is de nieuwe privacywet
(AVG) ingegaan. Vanaf dat moment heeft de school
voor iedere leerling (opnieuw) de expliciete
toestemming voor onder andere het plaatsen van
beeldmateriaal gevraagd. Wij hoeven dit gelukkig
niet jaarlijks opnieuw te doen, maar willen u er wel
op wijzen dat deze toestemming ten alle tijden op
school is in te zien of te wijzigen. U kunt zich
hiervoor wenden bij de directeur van de school.

Kanjerjernieuws
Leestip Kanjerboek voor ouders
Dit Kanjerboek bespreekt een aantal basale
uitgangspunten van de Kanjertraining. Dit boek
bevat veel achtergrond informatie over de
Kanjertraining met leuke tips. Het boek is te
bestellen op de website van de Kanjertraining.
www.kanjertraining.nl

Geld sponsorloop
Tijdens de Koningsspelen hebben zowel de onderals de bovenbouw een sponsorloop gehouden. De
kinderen hebben hierbij heel wat geld bij elkaar
gelopen. Helaas is nog niet al het sponsorgeld
ingeleverd.
Hierbij willen we vragen om het sponsorgeld (mocht
dit niet gebeurd zijn) in te leveren bij de eigen
leerkracht.
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