NIEUWSBRIEF

Mei 2018
Beste ouders, verzorgers,

Vanmorgen hebben wij als team een bezoekje
gebracht aan de bewoners van De Wielewaal, het
zorgcentrum hier in Zaltbommel. Het was onze
derde stakingsdag voor een eerlijk salaris en een
vermindering van de werkdruk. Het onderwijs
heeft een actiegroep, PO in actie, maar de zorg
heeft dat ook: Zorg in actie. Zij streven dezelfde
doelen na, maar zij kunnen niet zomaar een dag
het tehuis ‘sluiten’.
Wij vonden dat zij wat steun konden gebruiken
en hebben daarom koffie gedronken met de
bewoners, lekker gekletst en sommigen van ons
hebben een stukje met de bewoners gewandeld.
Het Brabants Dagblad was erbij, ben benieuwd of
het morgen in de krant staat!

Hiervan kunt u als ouder gebruik maken om te
horen hoe goed het met uw kinderen gaat. (Als
het even wat minder goed gaat, dan hebt u dat al
lang gehoord natuurlijk!)
De kinderen van de groepen 7 en 8 gaan in de
week van 18 juni op schoolkamp, in diezelfde
week gaan de kinderen van de groepen 4, 5 en 6
op 18 juni naar Drievliet, de dag erna gaan de
kinderen van de groepen 1 en 2/3 naar
Kidswonderland.
Ik ben druk aan het puzzelen om te kijken welke
groepen wij volgend schooljaar op school hebben
en welke leerkrachten in de groepen zullen staan.
Zodra ik het zeker weet krijgt u van mij bericht.
Volgende week donderdagmiddag, 7 juni, zijn
alle kinderen vanaf 12.30 uur vrij in verband met
een studiemiddag voor het team.
Tot de volgende Nieuwsbrief,
Joep de Boer, directeur

Na deze week nog vijf weken, dan zit dit
schooljaar erop! Nu zijn de kinderen nog volop
toetsen aan het maken, laten zien dat zij weer
een heleboel hebben geleerd dit jaar. Eind juni
gaan de rapporten mee en zijn er de
gespreksavonden.

Belangrijke data:
5 juni: Jan van Zeyltoernooi groep 8
7 juni: Studiedag, kinderen vrij vanaf 12.30 uur.
14 juni: Suikerfeest
18 juni – 20 juni: Kamp groep 7
18 juni: Schoolreis groepen 4, 5 en 6
19 juni: schoolreis groepen 1 en 2/3
20 juni – 22 juni: Kamp groep 8
28 juni: Wisselmiddag
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