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Benoemingsadviescommissie
(BAC)
Na de meivakantie zijn
gesprekken gevoerd met interne
kandidaten, helaas is er geen
vervolg uit voortgekomen. Dit
betekent dat de procedure
langer zal gaan duren. De
werving van een nieuwe
meerscholen directeur zal
middels een werving- en
selectiebureau gaan verlopen.
Zodra er nieuwe ontwikkelingen
zijn, wordt u hierover
geïnformeerd.
Social Schools
Inmiddels zijn wij gestart met
Social Schools. Alle ouders
hebben in de week van 13 mei
per mail een koppelcode
ontvangen waarmee u toegang
kunt krijgen tot het platform. De
nieuwsbrieven en informatie
vanuit de groepen worden via
dit platform verstuurd, maar tot
aan de zomervakantie ook nog
per mail. Na de zomervakantie
zal de communicatie via dit
platform verlopen. Heeft u de
app al gedownload? Inmiddels
hebben al best een hoop ouders
zich aangemeld, wij zien u graag
op het platform! Mocht u geen
mail ontvangen hebben om u
hiervoor aan te melden, stuur
een bericht naar
directie@obsbijvanck.nl
Onthulling schoollogo
Inmiddels is het nieuwe
schoollogo alweer een paar
weken bekend. Wat een feest
om het logo onthuld te hebben
in het bijzijn van alle kinderen,
ouders, de burgemeester en
natuurlijk de teamleden. Dank
voor de belangstelling en
enthousiaste reacties!
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Eindcito groep 8
In april hebben de kinderen van
groep 8 deelgenomen aan de
Cito eindtoets. Dat blijven
spannende en ook inspannende
dagen voor de kinderen. Wij
zijn trots op alle kinderen van
groep 8, zij hebben het heel
goed gedaan! Het
schoolgemiddelde is dit jaar
537,9, ruim twee punten boven
het landelijk gemiddelde.

Verkeersexamen groep 7
U heeft het wellicht al
vernomen, alle kinderen van
groep 7 zijn geslaagd voor hun
verkeersexamen! Een knappe
prestatie, gefeliciteerd! Naast
de verkeerslessen in groep 7 en
8, is het verkeersexamen een
waardevolle aanvulling in het
lesprogramma. Wij zullen de
deelname aan het
verkeersexamen in groep 7
jaarlijks voortzetten.
Avondvierdaagse
Afgelopen week was de
avondvierdaagse in Huizen.
Meer dan 90 kinderen van
school hebben hieraan
meegedaan! Ondanks dat het
intensief is, (maar natuurlijk
ook heel leuk) hebben alle
kinderen de vier
wandeltochten volbracht, top!
Dank aan de hulpouders voor
het regelen/coördineren van de
zaken omtrent de
avondvierdaagse! Zonder jullie
was het niet zo soepel
verlopen.

BELANGRIJKE DATA
30 mei en 31 mei
Hemelvaart, alle kinderen vrij
4 juni
Proefkoken groep 7 en 8
5 juni
Juffendag groep 3 en 4
Suikerfeest
7 juni
Speelgoedochtend groep 1 en 2
10 juni
Tweede Pinksterdag, alle
kinderen vrij
11 t/m 14 juni
Schoolkamp groep 8
11 juni
Schoolreis groep 1 en 2
20 juni
MR vergadering
22 juni
Opbouw Lieberg groep 5 t/m 7

Betaling kampgeld gr. 5 t/m 8
Graag ontvangen wij zo spoedig
mogelijk het kampgeld voor uw
zoon/dochter indien dit nog niet
overgemaakt is. Het kampgeld
dient voldaan te zijn voordat uw
kind op kamp gaat.

Betaling schoolreis gr. 1 t/m 4
Gaarne ook attentie voor de
betaling van het schoolreisje van
de kinderen van groep 1 en 2 en
groep 3 en groep 4. Dit bedrag
dient ook voldaan te zijn voordat
uw kind op schoolreisje gaat.
Bijlagen
-voorstellen stagiaires

