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Bijlagen
- Buitenpret
- Samenvatting en conclusie ouderenquête
schooljaar 2017-2018
Beste ouders/verzorgers,
Afsluiting schooljaar 2017-2018
De laatste week is van start gegaan. Ook zo’n week heeft weer z’n charmes. Terugkijken op
een mooi jaar en voorzichtig een beetje vooruitblikken door kennis te maken met de nieuwe
klas en meester of juf. Alleen al het weer geeft ons heel veel zin in een welverdiende
vakantie. Woensdag sluit groep 8 hun schooltijd af met een musical. De groepen 1 t/m 7
worden de laatste vrijdag verwend met een gezellige HIGH LEMONADE. Om 12.00 uur start
de vakantie!
Communicatie-werkgroep
Volgend schooljaar gaan we aan de slag met “communicatie”. Dit
onderwerp zal onderdeel worden van ons jaarplan 2018-2019. Als
school willen we graag goed communiceren. Denkt u aan: mail, app,
website, brieven, groepennieuws etc. We zijn op zoek naar ouders die
met ons mee willen denken. Vanuit de MR zal er in ieder geval een
ouder in de werkgroep zitting nemen, maar wij zoeken versterking van
nog een ouder. Heeft u hier vragen over, kunt u bij mij terecht.
Talenten in onze Covey-kast
Sinds enige tijd hebben we op het bovenbouwleerplein een prachtige kast staan, waar we u
onze werkzaamheden rond “The leader in me” willen laten zien. Op dit moment exposeren
wij onze talenten. In deze laatste nieuwsbrief wil ik, namens de school, de AC bedanken voor
de realisatie van deze prachtige BOOMKAST.
Ook Bouwbedrijf Ron Beijer, die de kast heeft gemaakt, enorm bedankt!
Juf Ellen Verweij in groep 3 op donderdag en vrijdag
In onze formatiebrief, over de verdeling van de juffen en meesters, heeft
u kunnen lezen dat juf Juup zou starten bij ons op school. Juf Juup heeft
inmiddels een andere baan aangeboden gekregen en gaat daarom niet
bij ons op school starten. Wel hebben we een zeer enthousiaste nieuwe
leerkracht gevonden voor groep 3, juf Ellen Verweij. Wij heten Ellen van harte welkom
TIP: Vakantiebieb
Download de gratis VakantieBieb app via iTunes
App Store en in Google Play Store. Deze app is
te downloaden van 1 juli t/m 31 augustus en
geeft toegang tot veel gratis e-books.

Wij wensen u een hele fijne zomervakantie!
Namens het team obs Koningin Beatrix,
Jacqueline de Fouw

