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Agenda
ma 7 juni

MR vergadering

di 15 juni

Oud papier

ma 28 juni

Schoolfotograaf

ma 28 juni t/m 2 juli

Oudergesprekken

9 juli

11:45 uur start zomervakantie

Nationaal Programma Onderwijs
Wellicht heeft u het in de media vernomen. Het kabinet heeft een fors bedrag uitgetrokken om de achterstanden in
het onderwijs, als gevolg van de lockdowns, weg te werken. Iedere school mag een flink bedrag investeren aan de
hand van een menukaart, die door de overheid is opgesteld. Dit vraagt echter wel een behoorlijke inspanning:
Er moet een analyse worden gemaakt. “Hoe staan de kinderen er voor? Wat werkt voor onze school, voor
onze kinderen? Welke interventies kiezen we?"
Uiteindelijk maken we als team een voorlopige keuze.
Die keuze wordt voorgelegd aan het bestuur van Comprix.
Bij goedkeuring wordt de keuze ook voorgelegd aan de MR van onze school.
Volgend schooljaar kan er gestart worden met de gekozen interventies.
U zult begrijpen dat het nog wel even duurt voordat alle stappen doorlopen zijn. De keuzes die gemaakt worden
kunnen bijvoorbeeld ook van invloed zijn op de formatie van volgend schooljaar (groepssamenstellingen) en de
margedagen en het vakantierooster.
We gaan er van uit dat we u voor de zomervakantie over bovengenoemde punten zullen inlichten.
https://www.nponderwijs.nl/po-en-vo/menukaart/interventies-kiezen

Schoolfotograaf
Op maandag 28 juni komt de schoolfotograaf op bezoek. In de ochtend zullen de portreten posefoto's gemaakt worden. 's Middags worden de groepsfoto's gemaakt. Het is dit
jaar helaas niet mogelijk om met broertjes en/of zusjes op de foto te gaan. De foto's zijn
online te bestellen. U krijgt daarover nog bericht.

Formatie volgend schooljaar
Zoals hierboven genoemd hangt de formatie voor volgend schooljaar af van de keuzes die gemaakt worden bij het
Nationaal Programma Onderwijs. Vandaar dat we u nog niet kunnen informeren over de groepsbezetting van volgend
schooljaar. Zo gauw dit duidelijk is, zullen we het zo spoedig mogelijk mededelen.

Schoolfruit
Deze afgelopen week was het de laatste week dat we fruit kregen uit het EU-schoolfruitproject. De kinderen hebben
veel verschillende fruit- en groentesoorten kunnen proeven. Als de mogelijkheid er is, willen we volgend jaar graag
weer meedoen. Tot die tijd krijgen de kinderen natuurlijk weer 'gewoon' fruit mee van huis.

Beslisboom
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Popwerf groep 8
Vandaag was het zover. We gingen de live stream van PopWerf bekijken. We waren wel zenuwachtig. In de klas
hadden we een kring gemaakt omdat we dat gezelliger vonden. We hoefden niet lang te wachten want we waren al
als tweede. Het was echt een hele leuke clip geworden. We waren super trots op onszelf. (en ook wel op juf ;-)
Na 9 optredens was daar eindelijke de uitslag. Je kon 250 euro of 500 euro of 1000 euro winnen. We hoopten dat we
iets zouden winnen maar het was wel echt spannend. Toen we uiteindelijk nog een compilatie hadden bekeken was
het echt tijd voor de prijsuitreiking. De derde prijs ging naar een school die meedeed met de hele school. En toen gaf
de jury hint waarvan wij hoopten dat wij dat waren…. En…. YESSSSSSS we waren het!!! We juichten heel erg hard
en waren echt reuze blij en trots. Juf heeft het opgenomen zodat we er altijd nog eens naar terug kunnen kijken.
Het was spannend maar super leuk!!!!
Groetjes een hele trotse groep 8!

Buitenspeeldag

.

Speelland

