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Portfolio 

In juli krijgen de kinderen het portfo-

lio mee naar huis. Het portfolio zal 

deze keer een wat andere invulling 

krijgen gezien het thuiswerken. Als de 

kinderen de portfolio map nog thuis 

hebben liggen, wilt u deze dan z.s.m. 

meegeven naar school?  

 

Toetsen 

De toetsen die de kinderen rond deze 

tijd zouden maken , schuiven wij door 

naar september. Bij sommige kinderen 

nemen wij wel een individuele toets 

af. Mochten we bij uw kind een toets 

afnemen, wordt u daar uiteraard van-

op de hoogte gebracht.  

 

Bibliotheek 

Wilt u uw kind het bibliotheekboek 

weer mee terug geven naar school, zo-

dat onze bibliotheek weer compleet 

is?  

Musical 

Hoera, de musical van groep 8 gaat 

door!  

De musical zal plaatsvinden op don-

derdag  9 juli in het Dorpshuis. In ver-

band met de maatregelen mogen al-

leen de ouders van de kinderen hierbij 

aanwezig zijn. Verder informatie wat 

betreft tijd volgt nog.  

Artikel 

9 juni verschijnt het blad NAAR 

SCHOOL van de VOS ABB (een Neder-

landse vereniging voor bestuur en ma-

nagement in het openbaar en alge-

meen toegankelijk onderwijs) weer en 

wij staan erin! Wij kijken enorm uit 

naar dit artikel en zullen dit snel met u 

delen! 

Agenda: 

1 juni  Pinkstermaandag 

9 juli  Musical groep 8 
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Zon 

Wilt u uw kinderen thuis insmeren,  

we spelen buiten in  de zon en volgens 

de richtlijnen van het RIVM kunnen  

wij de kinderen nu niet insmeren. 

 

Hoera, juf 

Carlijn ge-

trouwd! 

Afgelopen 

dinsdag is juf 

Carlijn ge-

trouwd. Ui-

teraard willen 

we haar van 

harte felicite-

ren met dit mooie moment.  

Welkom 

Een warm welkom voor Ximena,      

Maria, Evi, Lizzy, Maryam en Floris! 

In verband met een verhuizing hebben 

we afscheid moeten nemen van       

Daniël, we hopen hem nog een keer te 

zien op school.  

Tiktok 

Afgelopen week zijn er op naam van 

onze school tik tok accounts aange-

maakt. Ook bereikte ons via verschil-

lende ouders het bericht dat er van 

leerlingen fake accounts zijn aange-

maakt. Wij hebben hier als school 

geen toestemming voor gegeven, zo 

ook onze leerlingen niet. Ondanks dat 

de inhoud louter positief is, willen wij 

graag dat deze accounts worden ver-

wijderd. Wij vragen u dit met uw kind 

te bespreken en mocht u kunnen ach-

terhalen wie dit heeft gedaan, horen 

wij dit graag. Let wel; de vraag is of het 

een leerling van school betreft, maar 

misschien heeft uw kind iets gehoord 

wat ons kan helpen. Op de achter-

grond hebben we hulp ingeschakeld, 

zodat de accounts offline kunnen wor-

den gehaald. De vraag is of dit gaat 

lukken zonder inlog gegevens. Uiter-

aard zullen wij dit ook op school met 

de kinderen bespreken.  

 


