
Beste lezer,

De laatste periode tot de zomervakantie is aangebroken. Een periode waarin we gemaakte plannen aan

het afronden en evalueren zijn, maar ook weer plannen voor het nieuwe schooljaar aan het maken zijn.

Er staan nog serieuze dingen op de planning zoals Cito toetsen, maar ook leuke dingen zoals feestjes en

hopelijk het schoolreisje!

Kim

Teamnieuws

Juf Michelle heeft vandaag haar laatste dag gewerkt. Ze kan nu gaan

genieten van haar zwangerschapsverlof. Juf Anoek staat tot de

zomervakantie voor groep 3/4. Vorige week hebben we met het team

afscheid genomen van Juf Monique. Zij gaat helaas wegens langdurige

ziekte uit dienst. Ook zijn we bezig met het organiseren van een afscheid

voor juf Marion. Na 43 jaar werken op de Eendracht, gaat zij met

pensioen.

Versoepelingen

Ook op school kiezen we ervoor om wat versoepelingen door te voeren:

- De deuren gaan weer open om 8.25 uur (ipv 8.15 uur) en we starten de lessen om 8.30 uur.

- De kinderen van groep 3 t/m 8 gaan weer samen buitenspelen tijdens de kleine pauze van 10.15 -

10.30 uur.

Tropical Party

Wat was het een goede keuze om de Tropical Party te verschuiven van

afgelopen woensdag naar vandaag. Het zonnetje van vandaag paste

precies bij het thema. Groot compliment aan de OR voor het organiseren

van dit leuke feest voor de kinderen. Springkussens in alle vormen en

maten, een cocktailbar, muziek, een

speurtocht en

nog veel meer

leuks: het was

een groot succes!



Nieuwbouw

Voor het nieuwe schoolgebouw/kindcentrum is meer geld nodig dan in de eerste instantie gebudgetteerd

was en dit onderwerp is inmiddels meerdere malen besproken in de vergaderingen van de

gemeenteraad. Uiteindelijk is er meer geld toegezegd en dit betekent dat de sloop van de oude

Hoeksteen gepland kan gaan worden. De tekeningen van het nieuwe gebouw zijn definitief en kan ik

volgende week met jullie delen.

Groepsindeling schooljaar 2021-2022

Volgend schooljaar zullen we starten met dezelfde groepsindeling als dit jaar, namelijk:

groep 1/2

groep 3/4

groep 5/6

groep 7

groep 8

We zijn druk bezig met de formatie (welke leerkracht gaat welke groep draaien) en hopen dit in de

volgende PEN met jullie te delen.


