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Data 
- 22 juni schoolreis groep 

5 t/m 8 

- 24 juni studiedag 

Stroomm   

groep 1 t/m 8 vrij!!! 
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Ziekmelden via Parro  
We willen u vragen om uw kind zoveel mogelijk met ge-
bruik van de Parro app ziek te melden bij de leerkracht 
van uw kind. Afspraken over afwezigheid i.v.m. (tand)arts- 
of doktersbezoek ontvangen wij ook graag via ouders/
verzorgers. 

Schooltijden 
Door de versoepelingen hanteren wij weer de re-
guliere schooltijden. Ouders mogen nog niet het 
schoolplein op! Wilt u dit ook doorgeven aan op-
pas, opa's en oma's?! 
 
Brengen:   
8.20 - 8.30 groep 1 t/m 8 
Het verzoek blijft om groep 5 t/m 8 zoveel mogelijk 
zelfstandig naar school te laten komen.  
 
Halen: 
Halen op maandag, dinsdag, donderdag,          
vrijdag 
 
14.30 uur   groep 1 t/m 8 
 
Halen op woensdag   
12.15 uur   groep  1 t/m 8 
  
Halen op vrijdag  
11.45 uur   groep 1 t/m 4 
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Een groepje leerlingen uit groep 6 heeft de verzamelde gege-
vens van ons gedrag m.b.t. het milieu netjes in een staafgrafiek 
verwerkt. We zien nu in één oogopslag dat we allemaal netjes 
de kraan uitzetten tijdens het tandenpoetsen, maar dat we nog 
niet allemaal een herbruikbare drinkfles mee naar school nemen. 
Goed gewerkt! 
 

Groep 7/8 is hard aan het oefenen voor de musical 
Met dit heerlijke weer doen we dit natuurlijk buiten! De geluidsinstallatie is 
getest door Britt en Justin. Het is nog even afwachten hoeveel mensen er 
mogen komen. U wordt op de hoogte gehouden over het afscheid van 
groep 8 en de wijze waarop dit georganiseerd zal worden.  



 

Citotoetsen en rapporten 
We zijn inmiddels toe aan het laatste deel van dit schooljaar.  
Deze week en volgende week zullen de eindtoetsen van Cito 
worden afgenomen. 15 juli worden de rapporten meegegeven 
naar huis.  






