Nieuwsbrief
Bouw 5-6
Vrijdag 20 mei
Beste ouders,
Dank aan alle ouders die op de stamgroepavond waren. We hebben echt
genoten van het gesprek rondom de Jenaplanvisie. Fijn om elkaar weer te
ontmoeten en van gedachte te wisselen over waarom wij allemaal voor het
Jenaplan gekozen hebben. Heel hartverwarmend om te horen en te zien dat we
steeds weer, vanuit het beste voor het kind, keuzes maken.
Heb je de stamgroepavond gemist, neem dan gerust contact op met de
groepsouder of andere ouders uit de stamgroep. Zij kunnen jullie meer vertellen
over keuzes maken over de lange of korte termijn, zelfstandigheid bij kinderen
en de kracht van 'genezen is beter dan voorkomen'.

Herinnering: Sportdag en keuzecursus
Op vrijdag 10 juni heeft bouw 5-6 sportdag. Op woensdag 1 juni bereiden de
kinderen deze (deels) voor. Ze maken kennis met hun teamgenoten vanuit de
bouw én hun teamcaptains vanuit groep 7.
Voor deze middag hebben de kinderen een wit T-shirt nodig dat beschilderd mag
worden. Jullie mogen vanaf maandag de witte T-shirts, voorzien van een naam
in het label, meegeven aan jullie kind. Zo weten we zeker dat iedereen een Tshirt heeft om samen met het team te versieren.

Start toetsperiode II
Maandag 30 mei starten we met de tweede toetsperiode. We nemen dan
Diaspel, Diatekst, Diawoord, Diacijfer en de AVI-toetsen weer af. De resultaten
kunnen jullie terugvinden in het ouderportaal van Parnassys. Aan het eind van
de toetsperiode ontvangen jullie ook weer de papieren grafieken.
De kinderen hebben voor de toetsen opnieuw een setje oortjes of koptelefoon
nodig. We vragen jullie die komende week al mee te geven aan jullie kind. Dank
alvast!

Hulpouders
Tot en met dinsdagochtend kun je je nog inschrijven om mee te gaan op kamp.
De lijsten hangen op het prikbord.

Ook voor NEMO zoeken we nog begeleiders. Ook hiervoor hangt er een lijst op.
Tot slot hangt er een nieuwe lijst bij. We zoeken ook ouders voor de sportdag.
Data en tijden vinden jullie terug op het prikbord bij de stamgroepen.

Gevonden voorwerpen
Maandag en dinsdag liggen er gevonden voorwerpen uitgestald bij het bord
bovenaan de trap. Dinsdag na schooltijd gaat het restant de donatiecontainer in.
Kom gerust kijken of er nog wat bijzit van je kind.

Studiedagen
De komende periode staan er weer wat studiedagen en vrije dagen op de
planning. Hier een kort overzicht van deze dagen voor in de agenda's.
Don 26 mei
Vrij 27 mei
Ma 6 juni
Di 7 juni
Woe 8 juni
Don 9 juni
Vrij 10 juni

Vrije dag; Hemelvaart
Vrije dag
Vrije dag; Pinksteren
Studiedag
Studiedag
NEMO bezoek
Sportdag

Warme groet,
Soumaya, Marga, Zineb, Carine, Rosa, Désiree en Youri

