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Groepssamenstelling 2016-2017
De voorbereidingen voor volgend schooljaar zijn bij ons alweer in volle gang. Voor de
groepssamenstelling mogen de kinderen van groep 2 t/m 7 weer een lijstje maken.
Op dit lijstje worden 6 kinderen, voor- en achternaam, in willekeurige volgorde
opgeschreven. Deze kinderen komen uit de huidige jaargroep van uw kind (bijvoorbeeld uit
groep 4A en 4B). Dit lijstje moet uiterlijk vrijdag 17 juni weer terug ingeleverd zijn bij de
leerkracht. U kunt dit per mail of op papier doen. Voor verdere informatie omtrent de
groepsverdeling verwijzen we u naar het protocol leerling verdeling, wat te vinden is op onze
website.
Donderdag 7 juli gaat de groepsverdeling mee met de kinderen in de vorm van een
leerlingenlijst. Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens gaat er geen adressenlijst
meer mee vanuit school.
Kijk rapport voor groep 1/2
Woensdag 29 juni krijgen de leerlingen van groep 1/2 die langer dan 3 maanden bij ons op
school zitten hun KIJK rapport mee. Donderdag 7 juli en dinsdag 12 juli vinden de tienminuten-gesprekken plaats. In tegenstelling tot de eerste twee gesprekken zijn deze
gesprekken niet verplicht. Alleen wanneer één van de ouders of de leerkracht een gesprek
wenst, wordt een afspraak gemaakt. Voor het maken van een afspraak kunnen ouders
contact opnemen met de groepsleerkracht.
Meneer Wout
De berichten die we van de vrouw van meneer Wout krijgen zijn gelukkig steeds positiever.
Hij werkt samen met zijn gezin en het verplegend personeel aan zijn herstel en kan met
kleine stapjes steeds een beetje meer. Hij geniet enorm van alles wat hij van jullie mag
ontvangen. De versieringen fleuren de ruimte op en hij leeft op door mooie kaarten, boekjes,
verhaaltjes, etc. dit geeft hem kracht. Blijf dit dus zeker afgeven bij juf Ellen! Op deze manier
sturen wij met z’n allen onze positieve energie naar meneer Wout toe!
MR nieuws
Vorige maand heeft u in de nieuwsbrief kunnen
lezen dat er 3 vacatures waren voor de
oudergeleding van de MR. We zijn erg blij dat Corné
Mol zich herkiesbaar heeft gesteld. Daarnaast zijn
er geen aanmeldingen gekomen voor de MR.
Daarmee is Corné direct herkozen als MR-lid.
We zoeken nog steeds twee enthousiaste ouders
die het leuk vinden om in onze MR mee te denken,
mee te praten en mee te doen. Misschien bent u al
wel gepolst door één van onze mr-leden of denkt u
zelf na hoe u vorm kan geven aan het beleid op
school. Vindt u het leuk om voor de zomer al een
keer bij een vergadering aan te sluiten om te
kunnen zien of de MR iets voor u is, dan bent u op 7 juli van harte welkom.
Hofstee Talent
Voor het tweede jaar wordt op woensdag 29 juni Hofstee Talent georganiseerd. Het thema is
Een bloemetje voor jou. Elke groep verzorgt één of meerdere optredens (maximaal 8
minuten). In de klassen worden zo nodig voorrondes gehouden.
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Woensdag 6 juli van 19.30-21.30 uur
Voor deze avond wordt de grote hal veranderd in Heel De Hofstee Bakt.
Daar wordt u door ons personeel de hele avond voorzien van een hapje en een drankje.
Ook kunt u genieten van Hollandse hits, die worden gedraaid door ons eigen DJ-team.
Wij willen u graag bedanken voor uw inzet.
Laat u eens lekker verwennen door ons en geef u voor 23 juni op via deze link!
Wist-je-datjes?
•
•
•
•

Er een eendennest zat in de moestuin van groep 6?
De jonge eendjes veilig naar beneden gebracht zijn door juf Miranda en meneer
Edwin?
Eline uit groep 8B volgende week woensdag mee mag doen aan de landelijke
Kangoeroewedstrijd?
Zij één van de zestig leerlingen uit Nederland is die hier aan mee mag doen?

Agenda
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Dinsdag
Woensdag
Dinsdag

15 juni
16 juni
17 juni
21 juni
22 juni
28 juni

Atelier groep 1/2 E
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
Uiterlijke inleverdatum voorkeurslijstje
Voorlopig adviesgesprekken groep 7
Atelier groep 1/2 F
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