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Oudergesprekken/rapporten
In de maand juli nemen de leerkrachten met alle ouders telefonisch contact op om het jaar
af te sluiten. We nemen door wat uw kind al goed beheerst en we bespreken wat volgend
schooljaar extra aandacht nodig heeft, zowel op leer- als sociaal-emotioneel gebied.
In de laatste schoolweek krijgen de kinderen hun rapport mee naar huis.

Groep 8
Zoals het er nu naar uitziet kunnen we gelukkig toch de schoolperiode voor de huidige groep
8 leerlingen feestelijk afsluiten. De kinderen van groep 8 zijn hard bezig met het instuderen
van de musical. De musical zal opgevoerd worden in de Ontmoetingskerk op donderdag- en
vrijdag 9 en 10 juli. Uiteraard onder strikte voorwaarden, de ouders van de kinderen en
enkele leerkrachten zullen op deze avond aanwezig zijn, we zijn bezig met het organiseren
van een live-stream, zodat broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere belangstellenden toch
kunnen meekijken. In de laatste schoolweek gaan de kinderen een nachtje kamperen, van
maandag op dinsdag, waarna dit feestelijk afgesloten wordt in Ons Centrum. We zijn de
kerken heel dankbaar dat zij ruimtes voor ons beschikbaar stellen, waardoor we, in deze tijd,
een mooi afscheid kunnen organiseren.
Oproep voor materiaal
De groepen 8 zijn op zoek naar het volgende: een truss of steiger met een overspanning van
6 meter, voor de musical. Graag zouden ze dit lenen van maandag 6 juli t/m zaterdag 11 juli.
Heeft u dit ter beschikking of kent u iemand, graag melden bij Luc Kok:
l.kok@csgdewaard.nl.

Feestelijke afsluiting van het jaar
In de laatste schoolweek organiseren alle groepen een feestelijke afsluiting in de eigen
groep. U ontvangt de informatie hierover van de eigen leerkracht.

Opgeven van toekomstige kleuters
Heeft u thuis een 3-jarige kleuter? We horen het graag in verband
met de groepsindeling van de kleuterklassen (eventueel ook
buurkinderen, neefjes, nichtjes…. zijn van harte welkom).
Hier vindt u het aanmeldformulier. Tevens kunt u een kijkje nemen
op de website. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met
Renate Vliet: r.vliet@csgdewaard.nl of bel 078-6733260.

Zendingsproject & adoptie
Graag uw aandacht voor het zendingsproject &
adoptie. Het zendingsproject betreft het Happy Rock
Center. Graag hadden we voor deze goede doelen
een actie gehouden, maar u begrijpt dat dit nu niet
door kan gaan. Het zou fijn zijn als we toch een mooi
bedrag over kunnen maken voor de kinderen in Kenia.
Van harte aanbevolen! De zendingspotjes staan in de
klas.
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Planning
-

26 juni: studiedag, de kinderen zijn vrij.
29 juni: studiedag, de kinderen zijn vrij.
9 juli: wisselmorgen, de kinderen maken alvast kennis met de nieuwe juf/meester.
De groepen 8 starten deze dag om half 11.
15 juli: laatste werkdag voor juf Corry
17 juli: laatste schooldag (vrijdag).
Dinsdag 1 september: eerste schooldag.

