19 juni 2020

Hallo allemaal

Wat fijn dat iedereen zich zo goed aan de nieuwe regels houdt.
Daardoor kunnen we zo veilig mogelijk op school zijn. Super!
Groetjes juf Els

Van juf Desi
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Jarig:

19 juni Gianna groep 5
20 juni D Shawn groep 5
21 juni Angelly groep 4

Gefeliciteerd

Aan: alle ouders/verzorgers van de leerlingen van KBS De Weerijs
Betreft: oudergesprekken en festiviteiten
Beste ouders/verzorgers,
Via deze brief wil ik u op de hoogte brengen van de beslissingen die we hebben genomen over
de oudergesprekken en de geplande festiviteiten dit schooljaar.
De oudergesprekken vinden dit schooljaar telefonisch plaats.
U wordt in week 26 (22 t/m 26 juni) of week 27 (29 juni t/m 3 juli) door de leerkracht gebeld.
De kinderen krijgen geen derde rapport, maar ze krijgen wel de resultaten van de laatste Cito
toetsen (groep 3 t/m 8) en een persoonlijke brief ( groep 2 t/m 8) van de juf of meneer mee
naar huis. Geeft u daarom alstublieft de rapportmappen mee naar school.
Wat betreft de geplande festiviteiten:
•
De zomerontmoeting vóór de zomervakantie gaat niet door.
•
Het afscheid van juf Marca en juf Joyce zal het volgende schooljaar ingepland worden.
•
We verwachten dat de zomerontmoeting aan het begin van het nieuwe schooljaar wel
door gaat.
Groep 8 gaat dit jaar niet op kamp maar heeft in één van de laatste weken van het schooljaar
een feestweek waarbij er hele leuke dingen gepland worden. De musical voor groep 8 zal dit
jaar in het Chassé theater plaatsvinden.
Wanneer de regels versoepeld worden, laten wij u zo snel mogelijk weten of er iets verandert.
Wanneer u nog vragen en/of opmerkingen heeft hoor ik dit graag!
Met vriendelijke groeten,
Desi Arps
Directeur KBS De Weerijs

