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Agenda
05 – 09 juni
2e Pinksterdag: vrije dag

Maandag
Dinsdag
Woensdag

Excursie groep 6

Donderdag

Leerlingenraad
MR vergadering
Verkeersles groep 3

vrijdag

12 – 16 juni
Kanjertraining meester Hans
9.00 uur: JGT
Schoolreisje groep 1-8
Studiedag team: alle
leerlingen zijn vrij

Verkeersles groep 4,5 en 6

19 – 23 juni

Leerlingenraad
Deze en volgende week zijn
de evaluatiegesprekken
Verkeersles groep 1,2
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Wegens een vrij plotselinge buikoperatie zal ik vanaf vrijdag 9 juni
a.s. afwezig zijn. Mocht alles voorspoedig verlopen dan ziet u mij
vast nog in de laatste week voor de Zomervakantie. In ieder geval
hopelijk bij het afscheid van groep 8.

Schoolreisje

Dinsdag 13 juni is het weer zover! Dan gaan de groepen 1-8 gezellig
met elkaar op schoolreis naar de dierentuin in Amersfoort

(https://www.dierenparkamersfoort.nl/) . Zoals u in de mail heeft

kunnen lezen loopt groep 1-6 in groepjes met een begeleider en

loopt groep 7/8 in groepjes zonder begeleider rond.

De kinderen hoeven niet om 8.30 uur aanwezig te zijn; 9.00 uur is

prima. We vertrekken om 9.15 uur en
zijn rond 16.00 uur weer terug op
school.
De kosten hiervoor zijn € 19,00 (let op:
voor de ouders die geen ouderbijdrage betaald hebben € 29,00!)
Wij verzoeken u het bedrag voor 9 juni 2017 over te maken op NL 09 INGB
0004 3698 05 ten name van Ouderfonds Oranje Nassauschool, onder
vermelding van schoolreisje en naam leerling.
Schoolreis vormt een onderdeel van ons lesprogramma. Daarom gaan we ervan uit dat alle kinderen
meegaan.

Groepsindeling 2017/2018
In deze nieuwsbrief treft u de groepsindeling aan voor komend schooljaar. In onderstaande presentaties
(welke uitgelegd zijn op 1 van de oudermomenten) kunt u meer lezen over onze visie en hoe wij dus
aankomend jaar gaan werken. Over een kleine 3 jaar hopen wij de nieuwbouw, MFA te kunnen betreden.
Hier kijken wij erg naar uit!! Tijdens de informatieavonden van aankomend schooljaar zal hier nog op
terug worden gekomen. Dus mocht u nog vragen hebben, bewaar ze tot september.
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Voor het schooljaar 2017-2018 hebben we, in overeenstemming met de MR, gekozen voor de volgende
groepen:
Groep 1/2A, groep 2B/3, groep 4/5, groep 6/8 en groep 7, waarbij de laatste 3 groepen door elkaar heen
gaan werken. Dit betekent wederom, dat met uitzondering van groep 2, er géén groepen gesplitst hoeven
te worden.
Het formatieplaatje krijgt u, zoals vermeld in de schoolgids, ongeveer eind juni via de nieuwsbrief.
https://docs.google.com/presentation/d/1vJpjoF_J67YFLNBcJRU9xwxvaRA8gIHbUBX37dsPPxU/edit?usp=s
haring
https://docs.google.com/presentation/d/1DmYN4iHX0TMcJSuIADdLoor3A2GQZAx_1qLcaoz5zpw/edit?usp=
sharing

Rapportfolio – eigenaarschap van leerlingen - growth mindset – minder toetsen –
groepsdoorbrekend samenwerken - wat heeft dít kind nodig? – vaste
instructiemomenten – taakbrief en weektaken – methodes loslaten – eigen doelen! geen vast werkplek – leren van en met elkaar - hoekenwerk
Rapport en evaluatiegesprek
Op maandag 3 juli a.s. krijgt uw kind weer zijn/haar rapportfolio mee naar
huis. Vanaf woensdag 21 juni hieraan voorafgaand vinden de
evaluatiegesprekken plaats. Via de mail krijgt u wederom een link
doorgestuurd waarbij u zelf weer kunt inplannen voor een 10 minuten
evaluatie/portfoliogesprek bij de leerkracht. Door op de juiste groep van uw
zoon/dochter te klikken komt u vanzelf bij het schema uit. Daarin kunt u
aangeven op welke tijd u het gesprek wilt hebben. De rode tijden zijn niet
beschikbaar.
Deze gesprekken worden eveneens met

leerkracht, leerling en

ouder gevoerd.
Juffen- en meesters dag
Op vrijdag 30 juni vieren alle meesters en juffen hun verjaardag d.m.v. een
feestje. De leerlingenraad heeft hier een belangrijk aandeel in. Het thema is
in ieder geval muziek! Uiteraard mogen de kinderen verkleed naar school
komen. ’s Middags vindt in de gymzaal een talentenjacht plaats!

Afscheid groep 8
Op donderdag 6 juli is de musical- en afscheidsavond van groep
8. Daar de kinderen van groep 1-7 de musical tijdens schooltijd
gaan bekijken is het niet de bedoeling dat zij op deze avond ook
aanwezig zijn. Uiteraard mogen de zusjes en broertjes van de
groep 8 leerlingen hier wel bij aanwezig zijn. De musical is
verder vrij toegankelijk voor alle belangstellenden, ook als u
geen kind in groep 8 heeft zitten. De musical begint om 19.00
uur in het Dorpshuis tot ongeveer 21.00 uur. Het officiële
gedeelte (het echte afscheid van groep 8), aansluitend aan de
musical, is alleen voor genodigden.
Woensdag 5 juli speelt groep 8, zoals gewoonlijk, voor de Jostiband. Dit is een besloten gebeuren en niet
toegankelijk voor toeschouwers.
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Bedankt lieve ouders
Het team bedankt u hartelijk voor uw inzet in het bijna afgelopen schooljaar. Alle
ouders die, op welke manier dan ook, in het afgelopen schooljaar hebben geholpen
op school, zijn van harte welkom op vrijdag 7 juli vanaf 10.30 uur voor een
gezellig samenzijn. We denken dan aan
contactouders, ouders die een excursie of schoolreis
begeleidden, schoolraads– en
medezeggenschapsraadsleden, ouders die zomaar een
keer schoonmaken, ouders die de was doen voor
school, luizenpluizers, verkeershulpouders enz. enz.
Dus eigenlijk bent u allemaal van harte welkom! We
vinden het fijn dat u al deze dingen doet voor (de school van) uw kind(eren), maar willen daar graag een
keer ‘Dankjewel’ voor zeggen. Vrijdag 7 juli van 10.30 tot 11.30 uur buiten op het plein (of in de hal bij
regen), is daar het moment voor. Komt u ook? Aansluitend zullen we met de hele school en ouders om
11.30 uur groep 8 gaan uitzwaaien!

Nieuws van de TSO
Beste ouders/verzorgers,
Belangrijke mededeling!
De facturen voor de TSO (overblijf) worden in de laatste week vóór de
zomervakantie gemaakt en verspreid. Maandag 3 juli, dinsdag 4 juli en donderdag 6 juli zullen dan vooraf
worden gefactureerd.
Wilt u eventuele wijzigingen (af- of aanmeldingen) voor deze dagen uiterlijk vrijdag 30 juni 8.30 uur aan
uw TSO coördinator doorgeven? Dan kan zij de presentielijsten voor de laatste schoolweek alvast invullen
en aan ons doorgeven.
Wijzigingen die na 30 juni worden doorgegeven, kunnen niet worden verwerkt in de facturering.
Zijn er na deze datum toch nog aanmeldingen dan wordt een tarief van 3,50 euro berekend.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens TSO SCOPE
Annemarie Wassenaar
Lia de Kok

Nieuws uit de buurt
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