7 juli 2016

Weekbericht wk 27

Vrij 1 juli

Bosdag klas 3-4

Don 7 juli

Afsluitavond ouders 20.00-22.00 uur

Vrij 8 juli

Laatste schooldag tot 12.00 uur

Vrij 19 aug

Tuindag 10.00-13.00 uur

9 juli/21 aug

Zomervakantie

Maa 22 aug

1e schooldag klas 1 t/m 6 van 10.00-12.00 uur

Di 23 aug

1e schooldag kleuters van 9.30-13.00 uur

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag
Ook dit jaar kunt u tussen 8.30 en 9.00 uur even bij mij binnen lopen met zorg of vraag.
Of u kunt een afspraak maken.
Gezocht een conciërge op vrijwilligers basis met vergoeding.
1e Schooldag
Gewoonte getrouw starten wij de eerste schooldag ma 22 augustus alleen met de
klassen 1 t/m 6.
Voor de kleuters is dinsdag 23 augustus de 1e schooldag 9.30 – 13.00 uur.
Op maandag hebben de kinderen van 10.00 – 12.00 uur school. Alle ouders van klas 1 zijn hierbij
van harte uitgenodigd, als andere ouders ook willen aanschuiven, zijn zij van harte welkom.
We openen het schooljaar met de sprong van de 1e klas over het rozentouw de zaal in.
Alle leraren hebben een kort verhaal en we zingen natuurlijk het vakantielied van de
leerkrachten. Daarna zijn we tot 12.00 uur in de klas.
Ouders kunnen koffie en thee drinken en alle banden weer even aanhalen na zo’n lange vakantie.
Tuindag vrijdag 19 augustus
Ja jullie lezen het goed een tuindag op de laatste vrijdag in de zomervakantie. Dat is de dag dat
wij leraren samenkomen om het nieuwe schooljaar op te starten.
Net als vorig jaar willen we ouders vragen om dan na een lange en groeizame zomer al het
overtollige onkruid dat welig is gaan groeien weg te halen. Zodat de school zowel van binnen als
van buiten weer startklaar is.
We delen geen ouders in voor deze dag maar vragen iedereen die al thuis is gekeerd van zijn
vakantie en vrij is, de Tuingroep te komen helpen.
Het zou fijn zijn als jullie je aanmelden bij Rick Lieverse (lieverse-wolbers@kpnplanet.nl) dan
weet hij of er genoeg handen komen om te helpen.
Juf Hetty
Dit was het laatste weekje voor juf Hetty op onze school. Wij willen haar hartelijk danken voor
haar hele fijne inzet in beide kleuterklassen. Ook dank voor haar rol als fijne collega.
Aanpassing voorstel besluit kleine scholen
Zoals jullie in juni misschien wel hebben gehoord, is het wetsvoorstel om kleine scholen op den
duur te sluiten aangepast door staatssecretaris Dekker. Daarmee kunnen kleine scholen blijven
bestaan als zij ‘de laatste school van hun richting’ zijn. Dit geldt ook voor de Kleine Prins. Wel
moet er jaarlijks ontheffing aangevraagd worden om de financiering binnen te krijgen, maar die
handeling verrichten wij al menig jaar.
Thuiswerk in de vakantie
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Omdat er in de laatste maand van het schooljaar geen oudergesprekken meer zijn en jullie de
uitslagen van de E-toets vorige week mee naar huis hebben gekregen. Even aandacht voor de
zwakke leerlingen met lezen en rekenen vanaf klas 1.
Het is dringend advies van school voor deze kinderen om ze in de lange zomervakantie niet
helemaal ‘uit’ te zetten op dit gebied. Maar juist met de zwakke leerlingen elke dag ook in de
vakantie thuis te lezen. Niet alleen voorlezen, ook zelf lezen op niveau of er iets boven. Maak er
samen wat leuks en interactiefs van, kies boeken binnen het interesse gebied van het kind. En
geniet er zelf als ouder van, dat werkt het best. Wat technisch lezen betreft geldt dit in ieder
geval voor alle kinderen van klas 1 en 2.
Dit geldt ook voor rekenen: erop en eraf, samen 10, tafels, rijen van 25 of 50, enz. zeg maar de
basisvaardigheden.
Een hele fijne zomervakantie gewenst namens alle medewerkers van de Kleine Prins
Joke Rebel
Nog een paar foto’s van een geslaagde eind musical klas 5-6
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