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Eentje erbij...
Het loopt al weer tegen het eind van het schooljaar. Na de zomervakantie zullen er
een aantal zaken op school net even iets anders gaan dan dit jaar.
Door het groeiend aantal leerlingen, zullen we volgend schooljaar een klas extra krijgen. Samen met SKG zijn wij naar creatieve oplossingen aan het zoeken om voor deze
groep een lokaal te creëren. Het betekent in elk geval dat wij daarnaast op zoek moesten naar leerkrachten om ons team te versterken. Dat lijkt allemaal gelukt. Daarover
later meer, als alles definitief is afgesproken!
Op 27 juni gaan we even
‘proefdraaien’ met z’n allen.
Op die dag hebben we de
kinderen uitgenodigd die na de
zomervakantie bij ons op
school gaan komen. Daarnaast
schuiven we na de kleine pauze
even door. Zo kan iedereen
even zien bij wie hij/zij volgend
jaar in de klas komt. De oudste
kleuters komen immers uit twee verschillende kleuterklassen en vormen samen groep
3. En in de bovenbouw, waar de combinatiegroepen blijven, is de samenstelling van
de groep natuurlijk ook weer anders.
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Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 19 juni Schoolfotograaf

Avond-4-daagse
De Avond-4-Daagse hebben we weer uitgelopen. Wat
mooi om dit evenement met de hele wijk op te pakken!
De Lingewijk: een wijk om trots op te zijn! En natuurlijk
vooral op de mensen die er wonen (en werken  ).
Ook nogmaals hartelijk dank aan de sponsors: Green
Impulse, Grieks restaurant Nostim, Jumbo Piazza Centrum,
A. van Wijngaarden. En uiteraard aan onze partners:
de Speeltuinvereniging en Wijkbelang Lingewijk.
Volgend jaar weer???

 27 juni Rapport mee naar huis
 27 juni wendag nieuwe leerlingen; na de pauze = doorschuiven volgend leerjaar
 4 juli Eindfeest
 11 juli Bedankochtend
 11 juli Afscheidsavond gr.8
 13 juli Om 12.00 uur start
ZOMERVAKANTIE
(t/m 26 aug.)
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19 juni = Schoolfotograaf
Op dinsdag 19 juni komt schoolfotograaf KIEK
weer langs. Dit keer komen zij met 2 fotografen,
omdat ook de kinderen van Dikkie Dik en Ookie
Dookie op de foto gaan.
Voor schooltijd, vanaf 8.00 uur, kunnen kinderen
op de foto met broer/zus die nog niet (of niet
meer) bij ons op school zitten. Dit gaat op volgorde van binnenkomst.
Onder schooltijd worden de overige portretfoto’s
en groepsfoto’s genomen.

Ver keer sexam en gr .7/ 8
Al onze leerlingen die meegedaan hebben aan
het praktisch verkeersexamen zijn geslaagd.
Van harte gefeliciteerd!

Ei nd feest 4 ju li
Op woensdag 4 juli houden wij ons eindfeest.
Het belooft weer een spektakelstuk te worden.
Voor zowel de onder– als de bovenbouw eindigt
het eindfeest rond 12.00 uur. We sluiten af met
het eten van pannenkoeken! De rest blijft nog
even een verrassing.
Wel vragen we iedereen om op tijd op school te
zijn. De deuren zullen al om 8.15 uur open gaan!
Het programma voor de groepen 3 t/m 8 start
direct om 8.30 uur.
Zorg dus dat je op tijd in de klas bent!
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R a p port me e
Op woensdag 27 juni krijgen de leerlingen hun laatste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Er zijn géén centrale 10-minutengesprekken. Daar waar
nodig zijn ouders door ons al uitgenodigd, maar als er naar aanleiding van het
rapport toch nog behoefte is aan een gesprek, dan horen we dat graag. We
maken dan snel een afspraak! Geen probleem.

U it sl ag I EP -ei ndto et s g r . 8
Groep 8 heeft de uitslag gekregen van
hun eindtoets. Heel veel leerlingen
hebben deze eindtoets beter gemaakt
dan gedacht! En dat is knap. Met ouders
én desbetreffende leerlingen is de uitslag
besproken. In principe stellen wij het
schooladvies namelijk altijd naar boven
bij. Dit kan betekenen dat een leerling
zich op een andere VO-school, of op een
hoger niveau, kan inschrijven.
Hoe dan ook: KNAP GEDAAN GROEP 8!
Wij zijn trots op jullie.

G roep 5/ 6 : Voo r de dr a a d e rmee !
Groep 5/6 gaat op woensdag 20 juni naar de tentoonstelling van ‘Voor de draad ermee’. Of
eigenlijk is het meer een workshop, want er gaat van alles gebeuren. In de bibliotheek staat
een interactieve installatie waarbij verbindingen en het beantwoorden van vragen centraal
staan. Iedereen mag meedoen, zodat er één groot gezamenlijk kunstwerk ontstaat.

