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Schoolreizen en schoolkamp
Gezien de huidige situatie en de versoepelingen die zijn doorgevoerd de
afgelopen week, hebben we besloten om de schoolreizen en het schoolkamp
door te laten gaan!
Natuurlijk zullen we de maatregelen die dan nog gelden in acht nemen. Ook
pretparken en andere locaties zijn nog gebonden aan allerlei richtlijnen,
zoals het beperkt toelaten van groepen.

Op dit moment zijn de leerkrachten bezig met de voorbereidingen van de schoolreizen en het schoolkamp. We
houden de data voor de uitstapjes aan die in de kalender staan, met uitzondering van groep 1/2. Zodra de datum
voor deze groep bekend is, hoort u dit van de leerkracht.

Route 8
Voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de Route 8 toets
gemaakt.
We kregen van de makers van de toets te horen dat het proces van normering meer tijd vraagt. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen het juiste advies krijgen, komen de rapportages dus later.

Opgave GVO/HVO
Net als voorgaande jaren, kunnen de leerlingen ook het komende schooljaar weer gebruik maken van het aanbod
om deel te nemen aan de lessen Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) en Godsdienstig Vormingsonderwijs
(GVO). Deze lessen worden verzorgd onder schooltijd door gecertificeerde docenten aan de kinderen vanaf groep 5.
Vandaag hebben de kinderen van groep 4 t/m groep 7 een brief
met antwoordstrookje meegekregen naar huis. Wij vragen u
vriendelijk dit antwoordstrookje in te vullen en vóór vrijdag 28
mei in te leveren op school, zodat we de aanvraag voor de lessen
kunnen indienen.

Schoolfotograaf
Vrijdag 11 juni komt de schoolfotograaf op De Vlinderhof. Vanwege de Corona
maatregelen is het dit jaar helaas niet mogelijk om thuiswonende broertjes en/of
zusjes op school te laten komen.
Er zullen groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt worden.

Onder voorbehoud van typefouten.

Externen in de school
Als team hebben we besloten om de externe partijen, die binnen de school aanwezig waren voor de lockdown, weer toe te laten op school. Dit betekent dat de stagiaire in groep
1 en 2 tot de zomervakantie op de vrijdag aanwezig zal zijn. Ook kan de logopediste de
school weer bezoeken om kinderen te begeleiden. De HVO en GVO docenten geven hun
lessen weer op vrijdag.

Zieke collega’s
We zijn heel blij dat Roelie, Marieke en Dorothé de afgelopen week weer voorzichtig begonnen zijn op school.
De komende periode zullen zij hun werkzaamheden uitbouwen.
Gelukkig hebben we voor de komende periode goede invalkrachten kunnen vinden om in de groepen te werken,
zodat de collega’s goed kunnen re-integreren.
Voor groep 1 en 2 zal Peter den Tuinder op maandag aanwezig zijn. De overige vier dagen werkt Hanneke in
groep 1 en 2.
Annemarie blijft op maandag en dinsdag in groep 3 en 4 werken.
Zolang Roelie nog aan het re-integreren is, zal Peter den Tuinder de dinsdag en woensdag voor zijn rekening nemen.

Praktisch verkeersexamen
Groep 8 doet maandag 21 juni mee aan het praktische verkeersexamen. Via de groepsleerkrachten zult u t.z.t. hierover meer informatie krijgen.

Schooltuin
Voor de schooltuin zijn we op zoek naar 2 stevige palen en een stuk betongaas. We willen hier tomaten tegenaan
laten klimmen. We hebben al potgrond en moestuinmaatjes gekregen,
heel erg bedankt.
Via de berichten en foto’s in schoolapp kunt u het moestuintje volgen.

Schoolzwemmen
De schoolzwemlessen zijn gestart, de kinderen zijn erg enthousiast!
Fijn deze samenwerking tussen school en het Bosbad!

Lang weekend
Maandag 24 mei zijn alle kinderen vrij.
Geniet lekker van dit lange pinksterweekend!

