Nieuwsbrief 26 juni 2020

Onderwerpen:
- Wenochtend/doordraaidag op 15 juli
- Studiedag vrijdag 3 juli
- Uitzwaaien groep 8
- Afscheid meester Sjoerd
- TSO/continurooster
- Argonauten volgend jaar

Beste ouders/verzorgers,
Wennen in de nieuwe groep
Woensdag 15 juli gaan de leerlingen van groep 1/2a, 1/2b, 3, 3/5 en 4 deze ochtend wennen in hun
nieuwe klas met de nieuwe leerkracht. De groep 6a, 6b, 7 en 8 gaan van 10.30 – 11.00 uur naar hun
nieuwe klas.
Studiedag 3 juli
Vrijdag 3 juli zijn alle kinderen vrij i.v.m.de studiedag.
Uitzwaaien groep 8
Woensdag 15 juli om 11.30 uur zwaaien we met de hele school groep 8
uit. Ouders van groep 8 en andere belangstellenden zijn hiervoor van
harte uitgenodigd. U kunt het spektakel vanaf de stoep voor de school
mee beleven.
Afscheid meester Sjoerd,
Meester Sjoerd is vrijdag 17 juli voor het laatst op school. Deze dag zal hij met de kinderen een
afscheidsfeestje vieren in de klas. Om half 1 loopt meester Sjoerd met de kinderen mee naar buiten
en heeft u de gelegenheid als ouder gedag zeggen.

TSO/continurooster
Afgelopen week heeft team en MR gesproken over een mogelijk
continurooster. Vanuit de MR zult u hier een korte enquête over
ontvangen. Deze informatie vanuit u als ouder is voor ons belangrijk
om met elkaar uiteindelijk een beslissing te nemen. Komende
studiedag zal het team verder met elkaar in gesprek gaan. Uiteindelijk
zal er een voorstel bij de MR terecht komen. De ouders en
leerkrachten van de MR zullen eerst moeten instemmen om het
nieuwe rooster te kunnen invoeren. Wij houden u op de hoogte en
hopen u zo spoedig mogelijk te informeren over het continurooster
voor het schooljaar 2020-2021.

Argonauten
In de brief over de klassenverdeling staat dat de Argonautengroep op vrijdag draait. Dit is niet juist. In
het schooljaar 2020-2021 zal dit op woensdag zijn.
Met vriendelijke groet,
Namens het team obs Koningin Beatrix,
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