
Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouders/verzorgers,

Hierbij alweer de nieuwsbrief van juni,wat gaat de tijd toch snel. We zijn inmiddels aangekomen

bij de laatste periode van dit schooljaar waarin een aantal leuke dingen op de agenda staan.

Data op een rij:

-  Maandag 6 juni: 2e Pinksterdag, alle leerlingen vrij

-  Dinsdag 7 juni: studiedag team, alle leerlingen vrij

-  Maandag 13 en dinsdag 14 juni: schoolkamp middenbouw

-  Maandag 13 t/m woensdag 15 juni: schoolkamp bovenbouw

-  Dinsdag 28 juni: schrijver Jozua Douglas op school

-  Woensdag 13 juli schoolreis onderbouw

-  5 t/m 14 juli: facultatieve ouder-kindgesprekken

- Woensdag 20 juli: afscheid en musical groep 8

- Donderdag 21 juli: slotfeest

- Vrijdag 22 juli: laatste schooldag, kinderen om 12 uur vrij

Medezeggenschapsraad 2022-2023:

Afgelopen week zijn de verkiezingen voor de nieuwe oudergeleding van de medezeggenschapsraad

gehouden. We hadden hiervoor 4 kandidaten en daarvan zijn de volgende drie gekozen:

Renate van den Berg

Natasja Reebergen

Wendy van der Sande.

Namens het team zal Sylvia de plaats van Nelleke in de personeelsgeleding overnemen in het

nieuwe schooljaar.

In de volgende nieuwsbrief zal de nieuwe MR zich aan u voorstellen.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Fancy Fair:

De fancy fair van donderdag 2 juni was een groot succes. Wat mooi om te zien hoe ontzettend druk

het was met volop gezelligheid op het plein. Iedereen heeft genoten van de spelletjes, loterij,

lekker eten en drinken, de stekjesmarkt en de leuke knutsels die door de kinderen gemaakt waren.

In totaal hadden we 1080 euro opgehaald en een anonieme sponsor deed hier vrijdag nog eens 170

euro bovenop. Hierdoor komen we op het mooie bedrag van 1250 euro voor het goede doel.

Heel erg bedankt allemaal.

Formatie 2022-2023

Op dit moment zijn we druk bezig met de formatie voor het schooljaar 2022-2023.

Het ziet er naar uit dat we gaan starten met 5 groepen. Een onderbouwgroep, twee middenbouw-

en twee bovenbouwgroepen. Zodra hier meer over bekend is, breng ik u op de hoogte.

Personeel:

Zoals u wellicht al weet nemen we eind dit schooljaar afscheid van juf Nelleke. Zij gaat na dit

schooljaar met pensioen.

Ouder-kindgesprekken:

In de weken van 5 en 12 juli zijn de reflectieweken en tijdens deze weken vinden ook de

facultatieve ouder-kindgesprekken plaats. De kinderen krijgen hun kindwerkdossier weer mee naar

huis en op verzoek van de leerkracht of van u als ouders kan hier nog een gesprek over

plaatsvinden. De ouders/verzorgers van de kinderen uit groep 7 worden sowieso uitgenodigd samen

met hun kind, omdat zij hun voorlopige richting voor het voortgezet onderwijs krijgen te horen.

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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Workshops reflectieweken juli:

Op dinsdagmiddag 5 en 12 juli organiseren we weer workshops tijdens de reflectieweken. Lijkt het

je leuk om (nog) een keer een workshop te verzorgen voor de onder-, midden- en/of bovenbouw

(op creatief vlak, handvaardigheid, techniek, tekenen, fotografie, koken, sport etc.)? Stuur dan een

mailtje of Parro naar juf Mirjam (mferdinandusse@prisma-scholen.nl). Samen gaan we er weer iets

heel leuks van maken voor de kinderen.

Vakantierooster 2022-2023:

Herfstvakantie: 24 t/m 28 oktober 2022

Kerstvakantie: 26 december t/m 6 januari 2023

Voorjaarsvakantie: 20 t/m 24 februari 2023

Goede Vrijdag: vrijdag 7 april 2023

Tweede Paasdag: maandag 10 april 2023

Meivakantie: 24 april t/m 5 mei 2023

Hemelvaart: 18 en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag: 29 mei 2023

Zomervakantie: 17 juli t/m 25 augustus 2023

Studiedagen:

Woensdag 21 september 2022

Andere studiedagen worden bij start schooljaar 2022-2023 gecommuniceerd.

Welkom bij ons op school:

Yentl en Luca in de onderbouw

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Sabriene Hendrikse

“Help mij het zelf doen, leer mij het zelf doen, laat mij het zelf doen”
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