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AGENDA juni/juli
Vr. 15 juni
Ma. 18 juni t/m
Wo. 20 juni
Wo. 20 juni
Do. 21 juni
Do. 28 juni

Juffenfeest groep 6
Kamp groep 7/8
Juffenfeest groep 4/5
Sporten bij sportschool De Driehoek
Afscheidsmusical groep 8

Vr. 29 juni
Di. 3 juli
Vr. 6 juli
Ma. 9 juli t/m
Vr. 17 aug.

Uitgave 2e rapport
ColumBus
Doorschuifmoment groep 3 t/m 7
Laatste schooldag
Zomervakantie

Pauze-tijden
Enige tijd geleden heeft u de bevindingen van het onderzoek naar “Tijd voor andere tijden?"
ontvangen. Daaruit bleek dat een kleine meerderheid van de ouders van de kinderen van
De Wegwijzer de voorkeur heeft voor een continurooster.
Primas-breed is besloten om het komende schooljaar te kiezen voor de schooltijden zoals
die nu zijn en om een werkgroep “andere schooltijden” in te stellen.
De groep kinderen die gebruik maakt van de TMO(tussen de middag opvang) groeit sterk.
Voor hen is de pauzetijd van 75 minuten soms erg lang.
Om de voorstanders van het continurooster en de kinderen die gebruik maken van de TMO
enigszins tegemoet te komen, wordt de pauzetijd voor volgend schooljaar aangepast van
12.00 uur - 13.00 uur i.p.v. 13.15 uur.

Juf Chellie
Vorige week vertelde juf Chellie dat zij op een vacature van basisschool Het Kompas in
Oost-Souburg had gesolliciteerd en dat zij deze baan ook heeft gekregen.
De reden hiervoor was dat zij daar een volledig baan kon krijgen in één groep.
Op onze school zou Chellie volgend schooljaar ook een volledige baan krijgen, alleen op
vrijdag zou zij les gaan geven in de Plusklas. Chellie haar keuze is spijtig voor ons, maar we
wensen haar natuurlijk veel plezier en succes op haar nieuwe school!
Dat betekent dat we nu druk op zoek zijn naar een enthousiaste nieuwe collega. Wanneer
hier meer duidelijkheid over is brengen we u op de hoogte.

Excursie naar de boerderij

Oogsten in de schooltuintjes

Wetenswaardigheden









Donderdag 21 juni gaan de kinderen van groep 3 t/m 8 onder begeleiding van een
sportinstructeur sporten op sportschool De Driehoek!
In de laatste schoolweek zijn de kinderen van groep 8 vrij van maandag t/m
donderdag. Dat is mogelijk, omdat in de 8 jaar dat zij op de basisschool hebben
gezeten, hiervoor voldoende uren zijn gespaard.
Dinsdag 3 juli schuiven de kinderen een gedeelte van de morgen door naar de
volgende groep om zo, indien van toepassing, alvast een beetje te wennen aan een
nieuw lokaal en de “nieuwe” juf.
Voor de laatste schooldag zijn we op zoek naar oude lakens om vlaggen van te
maken. Wanneer u deze heeft graag inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Vanwege het feit dat we hebben deelgenomen aan de Nationale Buitenlesdag
hebben we een rode bessenstruik gekregen voor in onze schooltuintjes!
Vandaag worden opnames gemaakt op onze school voor een filmpje voor op de
Primas-website. Samen met de andere Primas-scholen wordt dit gecombineerd tot
één geheel.
Er zijn de afgelopen tijd weer verschillende spullen op school blijven liggen. Voor
ieder die één van de items op de foto herkend als zijn/haar eigendom kan ze vinden
in de kist in de overblijfhal.

Schoolreis Duinrell

Kanjerles voor kinderen en ouders in groep
2b/3, 4/5 en 6

Hartelijk groet,
namens het team,
Jacco Onderdijk.

Gevonden voorwerpen

