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Gaan voor groen: groen schoolplein!
Zoals jullie in de wandelgangen waarschijnlijk wel hebben gehoord
willen we ons schoolplein omtoveren tot een groen schoolplein. Het
ontwerp ligt klaar en het wordt fantastisch! Om dit ambitieuze plan
te realiseren willen we een beroep doen op jullie als ouders. Om te
beginnen willen we meedoen met de nationale burendag om een
start te maken. We zoeken handige ouders, maar ook ouders met
twee linkerhanden zijn welkom.
Dus zet in je agenda: zaterdag 19 september. Om 9.00 uur gaan we van start, maar
je kunt natuurlijk ook later aansluiten. We sluiten de dag gezellig af met een hapje en
een drankje. Je kunt je aanmelden bij Mienke: mgosselt@skolo.nl
Mocht je nog materialen hebben liggen waarvan je denkt dat we die goed kunnen
gebruiken, (denk aan autobanden, hout, grote keien) of denk je dat je ons op een
andere manier kunt ondersteunen bij de aanleg van ons groene plein dan laat het
ons weten! Samen kunnen we er een prachtig plein van maken voor onze kinderen.

Social Schools: oudercommunicatie
Wij hebben de MR en OR reeds geïnformeerd over ons nieuwe
schoolapp ‘Social Schools’; een complete, veilige en afgesloten
communicatie-app voor school en ouders, alle communicatie binnen
onze basisschool in één school app met groepsberichten, 1-1
gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer! Achter de
schermen zijn de voorbereiding voor de lancering van deze app al in
volle gang. Zo hebben teamleden al een eerste teamworkshop gehad
om na de zomervakantie, samen met jullie, succesvol van start te kunnen gaan!
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Betsy met pensioen
Zoals aangekondigd gaat na 42 jaar onze Betsy
het Wegwijzernest verlaten voor een welverdiend
pensioen. Wij vieren dit de laatste week op
maandag, dinsdag en woensdag. Maandag gaat
de hele groep met Betsy creatief aan de slag voor
een blijvende herinnering. Na schooltijd is er
maandag 29 juni tussen 14.30-15.00 uur aan de
voorkant van de school gelegenheid om Betsy
een laatste spreekwoordelijke hand te schudden.
Dinsdag viert Betsy de laatste dag met haar
groep en woensdag vieren we dit met de school.

Musical groep 8
Op woensdag 1 juli voert groep 8 gelukkig de eindmusical op. `s Avonds om 19.000
uur begint de voorstelling voor genodigden. Momenteel is de groep druk bezig met
de voorbereidingen. Ook worden stukken van de musical opgevoerd aan de overige
groepen. Groep 8: alvast veel succes gewenst!

Doordraaiochtend donderdag
Aanstaande donderdag zullen de kinderen op de ochtend een wenmoment hebben
met de ‘nieuwe’ leerkracht van volgend jaar. Even wennen, of misschien ook niet ;)

Uitzwaaimiddag groep 8
Donderdagmiddag om 13.30 uur zullen onze
kinderen uit groep 8 voor de laatste keer de
school uit gaan. Dit bijzondere moment willen
we niet zomaar voorbij laten gaan. Onze
burgemeester Cia Kroon zal hierbij aanwezig
zijn om ze uit te zwaaien. Wat een bijzondere
afsluiting van hun basisschoolperiode door dit
gekke jaar. Gelukkig hebben ouders uit groep 8
de bijzondere omstandigheden super opgepakt.
Zo gaat groep 8 donderdagavond toch nog een
nachtje op kamp!

Volgende week ontvangt u nog een laatste korte nieuwsbrief.
Goed weekend namens het hele team!

