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Algemeen
Vanaf maandag waren de meeste kinderen van groep 5/6 gelukkig weer op school na een week in
quarantaine te hebben gezeten. Woensdag hebben wij een lekker zonnige juffen- en meesterdag
gevierd en wat was het overal gezellig! Vandaag hebben we onze jaarlijkse evaluatiedag gehad en
hebben we met elkaar coronaproef diverse zaken geëvalueerd.
Maandag 21 juni is het een spannende dag voor groep 8, zij gaan dan op kamp naar Austerlitz. Fijn
dat de situatie nu zo is dat zij dit met elkaar kunnen gaan beleven. Ik denk dat een ieder van ons nog
wel herinneringen heeft aan het kamp in groep 8. Juf Monique van der Helm, juf Monique van de
Minkelis, juf Sandra, meester Jeroen en juf Suzanne en de vader van Nora uit groep 8 hebben er al
veel zin in.
Wereld ouders
Gisteren zijn er twee ambassadeurs van Wereld Ouders op school gekomen om het definitieve
bedrag bekend te maken en de cadeautjes voor de kinderen die het meest hadden opgehaald uit te
reiken. Joëlla uit groep 8 en Alia uit groep 3/4 hebben het meest opgehaald. Ik vind het heel knap en
mooi dat alle kinderen zicht zo hebben ingezet voor andere kinderen. In totaal kunnen we 300
voedselpakketten doneren namens de Violier. Hoe dit er aan toe gaat, kunt u in het volgende filmpje
zien. https://www.youtube.com/watch?v=ane68LFMtKA.
De zoon van Jeroen van der Boom heeft een filmpje naar de kinderen gestuurd om hen te bedanken
voor hun bijdrage. Dit filmpje vindt u in de bijlage.
Komende weken
De afrondende fase van het schooljaar is nu ingegaan. De laatste toetsen worden afgenomen en de
rapporten worden gemaakt. Op vrijdag 2 juli krijgt u het rapport mee. Heeft u naar aanleiding van
het rapport nog vragen, dan kunt u hiervoor via Parro een afspraak maken met de leerkracht.
Geef een prentenboek cadeau
Op vrijdag 18 juni gaat ‘Geef een prentenboek cadeau 2021’ van
start. De klassieker Max en de Maximonsters van Maurice Sendak is
het centrale boek van de campagne. Het prentenboek is voor € 2,50
te koop in de boekhandel. Doel van de actie is om alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste
boeken uit de jeugdliteratuur.

Belangrijke data
21, 22, 23 juni
25 juni
7 juli
12 en 13 juli
14 juli
16 juli
1 september

Kamp groep 8
Efteling groep 8
Kennismaken nieuwe leerkracht
Musical groep 8
Uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie
Eerste schooldag

