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Nieuwsbrief 20: maandag 17 juni 2019
Schoolkamp groep 8:
Afgelopen woensdag, donderdag en vrijdag is groep 8 op schoolkamp geweest op camping
Duinhoeve in Udenhout. Ondanks alle weersomstandigheden hebben zowel de kinderen als de
leiding ontzettend genoten van alle spellen, de spooktocht, het outdoorprogramma en de Efteling.
Despite of the weather, group 8 had a fantastic schoolcamp at Udenhout last week!

Formatie:
Het formatieplan voor komend schooljaar is bijna klaar. Vanwege medische omstandigheden
waren we helaas genoodzaakt om aanpassingen te doen. In de laatste schoolweek wordt het
formatieplan bekend gemaakt en ontvangt u tevens de nieuwe schoolgids, jaarkalender en
groepsindeling.
The formation for next year has a bit of a delay because of medical reasons. In the last
schoolweek you will receive all information for next year.
Musical groep 8:
Vanwege de renovatie bij ons op school, zijn we uit voorzorg voor de musical uitgeweken naar
schouwburg de Kring. Ouders en familie van groep 8, let op! Hierdoor is de musicalavond op
maandag 1 juli a.s. Alle kinderen bezoeken op 1 juli overdag de schouwburg voor de musical.
Important news for our group 8 parents: the musical is on Monday 1th of july at the Kring.
Schoolrenovatie:
De renovatie verloopt tot nu toe goed. De verwachting is dat er tot aan de zomervakantie geen
lokalen meer gewisseld worden. De overlast valt gelukkig erg mee. Op dit moment renoveren we
het lokaal van groep 7 en de aangrenzende toiletgroep. Daarnaast zijn de kruipruimtes onder
handen genomen. Vlak voor en in de schoolvakantie zal het dak vervangen gaan worden.
Our school renovation goes according to plan. We are renovating group 7 and their toilet group,
the roof will be renovated just before and in the summerholiday.

Nieuwe leden voor de medezeggenschapsraad en de ouderraad:
Na de verkiezingen voor de medezeggenschapsraad is bekend geworden dat vanaf komend
schooljaar mevrouw Malhaoui-Saidi (moeder van een leerling uit groep 1-2) zitting neemt in de
MR. Zij volgt mevrouw Rockx op, deze verlaat vanwege een verhuizing de school.
Voor de ouderraad is er ook een nieuwe ouder: mevrouw Nieterau (moeder van twee kinderen in
groep 1-2) zal per direct zitting nemen in de OR.
We zijn uiteraard erg blij met deze aanmeldingen, we wensen hen veel succes.
After election two parents will join the MR and OR.
De ijscoman komt (weer) op school:
Op donderdagmiddag 4 juli, zal na het wisselhalfuurtje waarbij alle kinderen hun nieuwe groep
bezoeken, de ijscoman opnieuw het schoolplein oprijden om alle kinderen en teamleden te
trakteren op een lekker ijsje.
On Thursday 4th of july all children will get icecream at school.

Oudergesprekken:
Deze week vinden voor de laatste keer dit schooljaar de oudergesprekken plaats. Tijdens deze
gesprekken worden de vorderingen van uw kind met u doorgesproken. U heeft hiervoor inmiddels
als een uitnodiging voor ontvangen.
The last parentmeetings for this schoolyear will take place this week.
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