
AGENDA 

 

 
*Maandag 14 juni zijn alle leerlingen. 
*Schoolkamp groep 7-8 op woensdag 
23 juni en donderdag 24 juni 2021 
*Schoolreisje groep 1 t/m 7 op don-
derdag  24 juni 2021 
*Vrijdag 25 juni 2021 zijn alle leer-
lingen vrij. 
*Maandag 28 juni 2021 ouderge-
sprekken groep 1-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Volgende nieuwsbrief verschijnt op 

vrijdag  25 juni 2021 

 
 
 
 
 
 

NIEUWS 

 
 

Prowise Go  

De leerlingen van groep 6-7-8 zijn gestart met het werken op 

een Chromebook via Prowise Go. Iedere leerling heeft een ei-

gen Chromebook met account gekregen. Met de leerlingen zijn 

duidelijke afspraken gemaakt. Er wordt niet onnodig meegelo-

pen, je bent zuinig op je Chromebook en zelf verantwoordelijk 

voor je Chromebook. Ben je dat niet dan zal de schade door de 

ouders moeten worden vergoed via de WA verzekering. We ho-

pen dan ook dat dit niet nodig zal zijn. Mocht u als ouders dit 

niet zien zitten, dan horen wij dat graag. In dat geval kan de 

leerling met het Prowise Go account inloggen op een vaste 

computer.   

 

IEP groep 8 
Deze week hebben we de uitslag van de eindtoets groep 8 bin-
nen gekregen. Hij is ondertussen gedeeld met de leerlingen en 
ouders van groep 8. Wij zijn super trots op jullie scores. Goed 
gedaan groep 8!  
  

Schoonmaakavond 
De jaarlijkse schoonmaakavond staat op  donderdagavond       
17 juni gepland. Gezien alle maatregelingen gaat deze door, 
maar hopen wij dat u als ouders thuis speelgoed voor ons wilt 
schoonmaken. 
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NIEUWS  
 
 
Eindfilm groep 6-7-8 
Maandag 31 mei en dinsdag 1 juni wordt de eindfilm opgenomen. We zijn blij dat we dit mogelijk kunnen 
maken. 
 
 
Afscheid groep 8 en 2 leerkrachten 
Het afscheid van groep 8 staat op maandag 5 juli a.s. gepland. Hoe we dit vorm gaan geven leest u in de 
volgende nieuwsbrief of u ontvangt hierover apart een mail. 
 
Naast afscheid van groep 8 nemen wij ook afscheid van juf  Anneke en juf Ida. Juf Anneke gaat met pensi-
oen  en juf Ida gaat een nieuwe uitdaging aan op de Súdwester. Voor het afscheid plannen wij nog een 
datum. Meer informatie volgt nog.  
 
 
Schoolreis groep 1-2 en 3-4-5-6 en schoolkamp groep 7-8 
We hebben ons schoolreisje gepland op donderdag 24 juni 2021.  Op dit moment leggen we de laatste 
hand aan de boekingen. Volgende week ontvangt u een brief met informatie waar we naartoe gaan en 
wat de eigen  bijdrage zal zijn. De eigen bijdrage is  lager dan anders omdat we ook een deel van de ou-
derbijdrage voor het schoolreisje gebruiken. Dit jaar gaan we niet met de bus, maar met auto’s. Het kan 
zijn dat de leerkracht u  vraagt of u mee wilt. Het is goed om te weten dat wij dan wel van u als chauffeur 
verwachten dat u in de auto een mondkapje draagt en vooraf thuis een zelftest afneemt. De zelftest 
krijgt u van school. Volgende week ontvangen de ouders van groep 7-8 tevens een brief met informatie 
over het schoolkamp. 

 
Tuin 
Misschien heb u het al gezien, maar de tuin is opnieuw aangelegd mede dankzij een bijdrage van Wind-
kracht10! We zijn hier erg blij mee en willen de tuinman dan ook bedanken voor zijn bijdrage! 
 
 
Schoolfruit 
Volgende week is de laatste week dat de kinderen op woens-, donder– en vrijdag schoolfruit krijgen aan-
geboden. Wij hebben het schoolfruit als positief ervaren!  
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