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Excursie groepen 4
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Rets Mol (11 jaar) - groep 7 - A
Bodille van Ekris (11 jaar) - groep 7 - A
Joachim Kuijt (12 jaar) - groep 8 - A
Ricky Mohan (10 jaar) - groep 6 - A
Kate Rot (10 jaar) - groep 6 - B
Kyan Staneke (6 jaar) - groep 2 - A
Robin de Wit (12 jaar) - groep 8 - A
Amine Tasoglu (5 jaar) - groep 1 - C
Luna Işik (6 jaar) - groep 2 - C
Norah Işik (6 jaar) - groep 2 - C

Kleuterbouw
Het thema kastelen & ridders is inmiddels afgelopen, we zijn volop met de zomer bezig! In de ene groep is
een tentje te vinden met een heuse kampeerplek, in de andere groep een ijswinkel. Ook zijn we begonnen
met het meegeven van bakken met speelmateriaal om schoon te maken. Wilt u ook een bak meenemen?
U kunt uw naam opschrijven op de lijst bij de deuren, en een bak meenemen. Op woensdagavond 18 juli
wordt er schoon gemaakt in de klassen. U kunt zich opgeven bij de leerkracht als u mee wilt helpen. Alvast
heel erg bedankt voor alle hulp!
Excursie groepen 4
Vandaag gaan de groepen 4 op excursie naar de Heemtuin. Hierbij gaan de kinderen op onderzoek in de
natuur. Zij gaan aan de slag met een vergrootglas, een spiegeltje, een blinddoek enz. Wij vertrekken om 8.45
u. en zullen rond 11.00 u. weer op school terugkeren. Wij hebben voldoende ouders die ons kunnen brengen
en halen. Bij deze alvast onze dank hiervoor!

POVO
Bij deze Tam-tam is in de bijlage de eerste POVO-nieuwsbrief. POVO staat voor Primair Onderwijs Voortgezet
Onderwijs.
Groep 7 naar groep 8: alvast voor in de agenda
Gisteren en vorige week zijn de voorlopig adviesgesprekken voor de groepen 7 geweest. De kinderen
hebben toen, en tijdens de doordraaidag al kennis gemaakt met één van hun leerkrachten. Volgend jaar
vinden er alleen in groep 8 geen startgesprekken plaats. Deze gesprekken noemen we
voortgangsgesprekken en vinden plaats in de week voor de herfstvakantie. De definitief adviezen worden
met ouders en kind besproken in februari.
De data hieronder zijn alleen voor de kinderen van de toekomstige groep 8. U kunt ze alvast in de agenda
zetten. Informatieavond: op deze avond, donderdag 20 september 2018, wordt het traject naar het VO
uitgelegd, inloop vanaf 19.15u, informatieavond van 19.30 – 20.15u.
Voortgangsgesprekken: de gesprekken vinden plaats op maandag 15 oktober 2018, onder en na schooltijd.
Definitief adviesgesprekken: de gesprekken vinden plaats op maandag 11 februari 2019, onder en na
schooltijd
Formatie 2018-2019
De wenochtend hebben we alweer achter de rug. Alle kinderen weten bij wie ze volgend jaar in de groep
komen. De definitieve lokalenverdeling vindt u in deze Tam-Tam.
We gaan met 3 groepen gebruik maken in de nieuwe vleugel na de vakantie n.l. groep 7A, 7B en 8 en
groep 3 komt in het huidige lokaal van Jessica en Sylvia.
Enquête
Hieronder is een link naar een enquête vanuit Tinteltuin. Zij willen inventariseren wat de behoefte is voor
vakantieopvang op locatie.
Alvast bedankt voor uw moeite.

https://nl.surveymonkey.com/r/6J57DNH
Hulp bij het verhuizen van de inventaris van de groepen
Zoals u kunt lezen hebben we de groepen voor volgend jaar zoveel mogelijk per bouw bij elkaar gezet.
Dat betekent dat er verhuisd moet worden. Als u donderdagmiddag nog een handje wilt helpen wordt dat
zeer op prijs gesteld door de leerkrachten. U kunt uw naam doorgeven aan de leerkracht van uw kind.

