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Geachte ouder(s), beste leerlingen,
De laatste periode van het schooljaar is begonnen. De avondvierdaagse is
achter de rug, de kruiden en groenten in de schooltuintjes groeien flink en we
beginnen voorzichtig met het afronden van het schooljaar.
De formatie is zo goed als rond. Op 20 juni ontvangen alle ouders een mail
met daarin de groepsverdeling van het komende schooljaar en de leerkrachten
die voor de groepen komen.
Zeer binnenkort ontvangt u ook meer informatie over de gevolgen van de
nieuwe privacywet voor u als ouder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het actief
toestemming verlenen voor het plaatsen van foto's.
Een van de speerpunten dit schooljaar is het verder doorvoeren van
klasdoorbroken werken. Al meerdere jaren geven we hier vorm aan bij het
buitenspelen en bij de wat speelsere (buitenschoolse) activiteiten zoals
Koningsdag. Dit schooljaar hebben we ook een start gemaakt met de meer
schoolse vakken. We zijn begonnen met lezen. Met een duidelijk zicht op de
mogelijkheden van de kinderen hebben we kinderen geclusterd en aanbod en
instructie daarop afgestemd. Hierbij had een deel van de kinderen les van een
andere leerkracht in een ander lokaal. Onze ervaringen zijn positief. Omdat er
nog een aantal ICT-beperkingen zijn bij de methodes en we ook afhankelijk
zijn van voldoende stagiaires of andere ondersteuning wachten we nog met
het uitbreiden naar andere vakken als spelling en lezen.

Bas van der Zanden

SCHOOLFOTOGRAAF
De komst van de schoolfotograaf staat dit schooljaar
gepland op woensdag 13 juni. Omdat wij ervoor
gekozen hebben om vanaf nu de schoolfotograaf aan
het begin van het schooljaar te laten komen, maakt ze
deze keer alleen klassenfoto’s. In oktober komt ze
opnieuw om dan naast nieuwe klassenfoto’s ook portretfoto’s en broertje- en
zusje foto’s te maken.

PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN
Hulp gevraagd bij het praktisch verkeersexamen
van groep 8
Op dinsdag 19 juni mag groep 8 het praktisch
verkeersexamen doen. Ze fietsen dan een vooraf
bepaalde route van 6,6 km door Hilversum.
Tijdens het verkeersexamen zullen de kinderen
op 10 plekken beoordeeld worden op hun
rijgedrag.

Deze

controleposten

moeten

bemenst worden door 5 ouders van de Van Hasseltschool en 5 ouders van de
Bavinckschool. De leerlingen van de Bavinckschool zullen namelijk direct na
onze groep de route fietsen.
Welke 5 ouders (of opa, oma’s of kennissen) zijn op dinsdag 19 juni in de
gelegenheid te helpen bij een controlepost? We starten rond 09:00 uur op het
Langgewest ofwel bij de Havenstraat en het verkeersexamen duurt tot ca.
11:30 uur. Per leerling moet op een formulier aangegeven worden of hij/zij de
controlepost op een correcte manier gepasseerd is.
Kan je helpen of heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar:
j.hanszens@proceon.nl of schrijf je naam op de lijst bij het lokaal van groep 8.

Jannemiek Hanszens

HULP GEVRAAGD
Het gaat heel goed met de schooltuin. Hij wordt bijgehouden door alle
leerlingen van onze school. Helemaal goed!!
Het zou heel fijn zijn als de omgeving er ook netjes uit komt te zien.
Daarom wil ik graag weten wie er een paar uurtjes over heeft om samen met
mij op donderdag 31 mei de pleinen schoon te maken.
Ik hang een intekenlijst bij de hoofdingang. De koffie staat klaar!!

Groene groeten, juf Leida

KALENDER
29 mei

vergadering MR

30 mei

spelletjesochtend groep 1 en 2

4 juni

start Citotoetsen

15 juni

alle leerlingen vrij

18 juni

alle leerlingen vrij

19 juni

praktisch verkeersexamen groep 8
excursie groep 4/5 Muziekcentrum

27 juni

spelletjesochtend groep 1 en 2

