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Formatie
Aanstaande vrijdag ontvangt u
een mail met de formatie voor
het komende schooljaar. In
diezelfde mail staan ook de
vakanties en studiedagen
vermeld. Morgenavond is de
laatste MR vergadering. De PMR
(personeelsgeleding) moet eerst
officieel instemmen met de
formatie alvorens hij naar u
gecommuniceerd kan worden.

Groepen schooljaar 2018-2019
In het nieuwe schooljaar zullen
we van start gaan met 8
groepen. De indeling van de
groepen is als volgt:
2x een groep 1/2
1 x een groep 3
1 x een groep 4
1 x een groep 5
1 x een groep 6
1 x een groep 7
1 x een groep 8
Opgeven broertjes/zusjes
Dit schooljaar zijn er veel
kinderen in groep 1/2
ingestroomd. Hierdoor starten
we met een groter aantal
kinderen in groep 1/2 ten
opzichte van begin van dit
schooljaar. Geef daarom
broertjes en zusjes tijdig op,
zodat we zicht houden op het
aantal kinderen dat nog gaat
instromen.
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Aankomend schooljaar bieden
wij de kinderen van groep 5
t/m 8 humanistisch
vormingsonderwijs aan. In de
bijlage vindt u een brief met
informatie hierover.

Nieuwe leesmethode
Voor groep 3 geldt dat we
komend schooljaar gaan
werken met de nieuwe versie
van Veilig leren lezen;
de Kim-versie. Ouders van
groep 3 zullen hier begin van
het schooljaar informatie over
krijgen tijdens de
informatieavond.

Speelleessets groep 3
Aangezien er in groep 3 met
een nieuwe methode gewerkt
gaat worden, zijn de
speelleessets die nu nog
gebruikt worden niet meer
bruikbaar. Wij willen de sets
graag aan geïnteresseerden
ouders aanbieden. Het zou
mooi zijn als u er een bedrag
voor wilt bieden. Dit is voor
een nieuw klimtoestel en zal bij
het startbedrag (afsluiting
kunstproject) gevoegd worden.
De sets gaan per blok van 10
spellen. Heeft u interesse,
neem dan contact op met
Anja v/d Griend
anja.griend@obsbijvanck.nl of
loop even bij haar langs.

BELANGRIJKE DATA 2017-2018
28 juni
Schoolreis groep 1/2
MR vergadering 20.00 uur
2 juli
Schoolkamp groep 6/7
5 juli
Schoolkamp groep 5
10 juli
Schoolreis groep 3/4
11 juli
Vossenjacht + bbq groep 8
12 juli
Ouderavond 20.00 uur
13 juli
Rapporten mee
17 juli
Musical groep 8
20 juli
Laatste schooldag, iedereen om
11.45 uur uit!
Foto’s kamp/schoolreis
In het kader van de nieuwe
privacywet plaatsen wij geen
foto’s van uitstapjes op Facebook
en de website. Uiteraard worden
er foto’s gemaakt. Deze worden
gedeeld met de ouders van de
betreffende groep mits er
hiervoor toestemming wordt
gegeven.

Kampgeld / geld schoolreis
Denkt u eraan om het kampgeld
en geld voor het schoolreisje
(groep 3/4) te voldoen, mocht dit
nog niet het geval zijn.
Ouders die nog niet hebben
betaald voor het kamp, hebben
inmiddels een herinnering
ontvangen. Nog steeds is niet
door iedereen het kamp betaald.
Deze bijdrage is verplicht voor
deelname aan het kamp. Gaarne
attentie!

