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Studiedag
Laatste talentencircuit
Formatiebrief mee
Zo 1 juli
Silver Steevensz (12 jaar) - groep 8 Ma 2 juli Maud Heinis (7 jaar) - groep 3 - A
Doordraaidag
Groep 8 naar VO

Do 5 juli

Rets Mol (11 jaar) - groep 7 - A

Rapport mee

Afscheidsshow groep 8
Groep 8 is momenteel bezig met de voorbereidingen van "De Rietvink Draait Door presents: The Gr8est
Show". Ze zullen een drietal shows opvoeren: op maandag 16 juli voor hun schoolgenoten van groep 4 t/m 7,
dinsdag 17 juli 's morgens om 10.30 u voor genodigden en 's avonds om 18.45 u, na een welkom op de rode
loper, voor hun ouders.
Wij zoeken een videocamera met statief die we mogen lenen, zodat we de show kunnen filmen. Heeft u
deze voor ons te leen, laat dit dan weten aan Michelle of Jos via michelle.slot@agora.nu of
jos.wever@agora.nu. Op de afscheidspagina van de website kunt u de voorbereidingen in beeld zien.
Kamp: wat wordt het thema?
Deze week hebben de groepen 7 hints gekregen over het kampthema. De hints kwamen de hele dag door,
achter elkaar, langs. Tips hebben we daar uiteraard niet over gegeven. Morgen (vrijdag 29 juni) komen de
kamphints op de kamppagina van de website te staan. De kinderen en hun ouders kunnen dan het hele
weekend puzzelen. Maandag hangen er in het lokaal van 6/7 en 7 posters met het kampthema. Daarop
staat ook de eerste leerkracht die meegaat. De andere leerkracht wordt op dinsdag of woensdag bekend
gemaakt. Als u nog niet betaald heeft voor het schoolkamp, wilt u dit dan nog doen? We zijn vol in de
voorbereidingen en hebben er heel veel zin in. De ouders van groep 7 krijgen voor de zomervakantie een
kampboekje digitaal toegestuurd met alle informatie over het kamp, dat van 12 t/m 14 september
plaatsvindt.
Voorlopige adviezen en leerpotentieel gesprekken
Aan het eind van het schooljaar worden er gesprekken met ouders en kinderen gehouden.
Er is afgesproken dat iedere school in groep 6 in gesprek gaat over de ontwikkeling/ groei van een kind en in
welke vorm van VO hij/zij terechtkomt als de lijn zich voortzet.
Met de ouders en kinderen van groep 7 wordt een voorlopig advies voor het VO besproken. Voordeel is dat
er nog tijd is om accenten te leggen in bijv. de werkhouding, motivatie en de cognitieve vakken voor dat
de definitieve schoolkeuze wordt bepaald in jan/feb in groep 8.
Alle ouders van de kinderen uit de groepen 6 en 7 krijgen of hebben al een uitnodiging ontvangen voor het
gesprek.

Formatiebrief en de wenochtend/doordraaiochtend
A.s. vrijdag om 14.00 uur krijgen alle ouder de algemene brief, de groepsindeling, de groepsbezetting en de
inzet van ambulant en ondersteunend personeel. We zijn nog in de afrondende fase van de
lokalenverdeling.
De verbouwing is definitief en we gaan ervan uit dat we na de zomervakantie met de hele school in het
gebouw kunnen starten. Door Agora en Zaan Primair is overeengekomen dat alle scholen in het gebouw het
aantal m2 krijgen waar recht op is.
Woensdag 4 juli gaan de kinderen om 8.30 uur meteen naar hun nieuwe leerkracht en krijgen tot 10.00 uur
een voorproefje op volgend jaar. De lokalen zijn dan nog niet de definitieve lokalen, omdat we ook in de
nieuwe vleugel lokalen krijgen. De kinderen gaan naar het huidige lokaal waar de leerkracht nu zit. We
hangen de groepsaanduiding op de deuren.
Misschien overbodig om te zeggen, de kinderen horen vrijdagmiddag bij welke leerkracht ze volgend
schooljaar in de groep komen.
Rapporten
Op vrijdag 6 juli ontvangen de kinderen hun tweede rapport. We hebben het voornemen om vanaf volgend
schooljaar de rapporten te gaan digitaliseren.
Afwezigheid Eugenie Galiart (Intern begeleider van groep 4 t/m 8)
Eugenie is eind vorige week weer geopereerd. Het gaat goed met haar.
Zij zal waarschijnlijk de laatste drie weken niet aanwezig zijn op school. Er is geen vervanger voor haar en
Ingeborg en Marjan zullen een deel van haar taak overnemen tot aan de zomervakantie.
Als u wilt kunt u haar een kaartje sturen. Marjan heeft haar adresgegevens.

Gevonden voorwerpen
Als u kind spullen of kleding is kwijtgeraakt, dan kunt u in de gevonden voorwerpenbak naast groep 3, kijken
of het gevonden is. In de vakantie worden alle gevonden voorwerpen en kleding die niet opgehaald is aan
de kringloop gegeven.
Denkt u er nog even aan om te kijken?

De ouderraad zoekt jou!
Vind je het leuk om achter de schermen te helpen met de activiteiten die de ouderraad organiseert zoals:
het paasfeest, Sinterklaasfeest, sportactiviteiten, goede doelen acties, en nog veel meer, meld je dan nu
aan en kom ons helpen in het gezellige team. Wij zijn op zoek naar twee enthousiaste ouders/verzorgers.
Ook zijn wij op zoek naar iemand die over 1 jaar de functie van penningmeester kan overnemen binnen de
ouderraad. Aankomend schooljaar 2018/2019 kun je dan nog meelopen met de huidige penningmeester en
vanaf schooljaar 2019/2020 wordt het jouw taak.
Heb je interesse, laat dan je naam en contactgegevens achter in het postbakje van de ouderraad in de
kamer van Marjan. Wil je meer weten, of een persoonlijk gesprekje? Neem dan contact op met Linda
Kessing.
Hartelijke groet, de ouderraad.

Rekenspel juli voor de onderbouw
Deze maand presenteren we weer een nieuw rekenspel, alvast voor de maand juli. Deze keer is het spel
voor de onderbouw: alle tien gezien. Het spel kent drie varianten, voor groep 1, voor groep 2 en voor groep
3.
Bij 'Alle tien gezien!' gaat het erom dat kinderen de getallen tot en met tien herkennen, kunnen benoemen
en in principe ook de volgorde van deze getallen in de getallenrij kennen of oefenen. Op de kaarten met
groene getallen ontbreekt steeds één getal. Ze zoeken uit welk getal dit is en zoeken dit getal dat in blauw
op de andere kaarten staat.
Zie de bijlagen bij deze Tam-tam.

