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• Schoolfotograaf
• Zomerfeest
• Vanuit de M.R.
• Rapportgesprekken
• Schoolfotograaf
Aanstaande vrijdag 2 juli komt de
schoolfotograaf de groepsfoto van
groep 2 maken. Ook zullen ze de
individuele foto’s nog maken van
leerlingen die vorige keer niet op
school waren.
• Zomerfeest
Wat hebben de kleuters vorige
week dinsdag weer een leuk zomerfeest gehad! Het weer werkte
goed mee en de kinderen hebben
heerlijk gesprongen op het springkussen, gespeurd naar een echte
schat en heel veel spelletjes gedaan
bij alle sprookjesfiguren. Het kleuterplein zag er echt uit als een
sprookjesbos. Alle hulpouders:
“reuze” bedankt!

• Vanuit de M.R.
Donderdag 27 mei had de M.R. de
laatste vergadering van dit schooljaar.
De directie heeft hier de formatie
en inzet npo gelden toegelicht. De
begroting van de Spelwert werd
gedeeld, de begroting op bestuursniveau was tijdens de bijeenkomst
nog niet volledig. Dit gold ook
voor de jaarrekening.

Bart heeft het met het bestuur
over investeringen gehad. Er was
een lage investeringsbegroting maar
er waren een aantal investeringen
nodig om de school up to date te
houden. Denk hierbij aan de vijf
nieuwe digiborden die onlangs zijn
aangeschaft zijn.
Bart is daarop door het bestuur gevraagd een meerjarenplan te maken
voor investeringen. Die is intussen
gemaakt en goedgekeurd. De studiedagen werden vastgesteld in het
vakantierooster. Bart lichtte ook
toe waarom er geen vrije ochtenden meer zijn voor de onderbouw.
Nieuws uit de GMR themaraad
personeel: er wordt naar een
nieuwe ARBO-dienst gezocht en er
komt een presentatie over het
functiegebouw.
Voor volgend schooljaar: Binnen de
M.R. moet een nieuwe voorzitter
worden gekozen, aangezien Frans
afscheid neemt. We bedanken hem
voor de betrokken, scherpe en accurate manier waarop hij de M.R.
van de Spelwert de afgelopen jaren
geleid heeft.
Jan maakt nog een jaarverslag namens de M.R. met daarin de belangrijkste punten van dit jaar. Deze
worden op de website gepubliceerd. De website zal binnenkort
ook helemaal up to date gemaakt
worden.
• Rapportgesprekken
In de week van 12 t/m 16 juli vinden de laatste rapportgesprekken
van dit schooljaar plaats. Voor de
groepen 1 t/m 6 zijn deze gesprekken facultatief: de leerkracht laat u
weten of hij/zij een gesprek met u
wil plannen. Aanstaande vrijdag
krijgt uw kind een brief mee
waarop u kunt lezen of de leerkracht een gesprek met u wilt plannen. Mocht u zelf behoefte hebben
aan een gesprek, dan kunt u dit
aangeven.

Wilt u het strookje aanstaande maandag weer in laten leveren?
Voor groep 7 zijn de rapportgesprekken niet facultatief; deze leerlingen
krijgen tijdens dit gesprek hun voorlopig advies, iedere ouder plant dus
een gesprek in.
Binnenkort kunt u via Parro weer inschrijven op deze gesprekken.

Bijlage:
- flyer cursus positief opvoeden (Triple P) van Buurtzorg Jong
- nieuwsbrief kinderboerderij
Kalender:
- Schoolkamp/themadagen week: 5
t/m 9 juli
- volgende nieuwsbrief: woensdag 14
juli
- rapportgesprekken: 12 t/m 16 juli
Met vriendelijke groet, ook namens
het team, Bart en Rian

