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Op de achterkant:

Actie onderwijs
Jullie zijn per mail al geïnformeerd over de deelname van de J.P.Waale aan de landelijke prikactie op dinsdag 27 juni. Voor de duidelijkheid nog een keer de zaken waar jullie als ouders
rekening mee moeten houden:



Tot 9.20 uur is er géén personeel op school aanwezig en is er géén toezicht. Tot deze tijd
ligt de verantwoording bij ouders. Het team heeft dan overleg op de OBS Anne Frank.



De deuren van de school gaan pas om 9.20 uur open.



De lessen starten om 9.30 uur.



Indien er (voorschoolse) opvang nodig is, kan een beroep gedaan worden op SKG.
Hiervoor moeten kinderen wel tijdig aangemeld worden! Dit heeft uiteraard te maken
met het aantal medewerkers dat nodig is om de kinderen verantwoord op te vangen.
Een andere mogelijkheid is
dat ouders een beroep doen
op elkaar.



Ouders die de zorgen die er
vanuit het onderwijsveld zijn
t.a.v. de onderwijskwaliteit
kenbaar maken door de petitie te tekenen:
www.pofront.nl/petitie

Laatste rapport
Op woensdag 21 juni krijgen de kinderen het
laatste rapport mee. Er is dan geen ronde
10-minutengesprekken voor iedereen gepland.
Uiteraard kan het zijn dat de leerkracht jullie toch
graag nog even wil spreken, of
dat jullie andersom toch graag
nog even een afspraak willen
maken. Dat kan!
In het rapport zit straks ook nog een briefje waarop dit staat.
Weet je nu al dat je graag een afspraak wilt maken: bel dan
vast! Dan komt niet alles op de laatste week aan.

Boekjes ruilen

2

Wennen gr.3

2

Bedankochtend

2

Studiedag 26 juni

2

Afscheid
kleuterperiode

2

Wat gebeurt er op
de J.P. Waale?
 21 juni rapport mee
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Boekjes ruilen
Vrijdag 16 juni is de laatste keer boekjes ruilen voor
de groepen 1 t/m 3. Vanaf dat moment kunnen de
boekjes enkel nog ingeleverd worden.
Uiterlijk 30 juni willen wij alle bibliotheekboekjes
graag op school op de plank hebben staan.
Willen jullie daarvoor zorgen?!

b e da n ko c h t e n d
Op woensdag 5 juli
willen we alle
hulpouders op wie
wij dit schooljaar
konden rekenen in
het zonnetje zetten.
De uitnodiging
volgt nog, maar zet
alvast in de
agenda:

Woensdag 5 juli
10.30 - 11.30 uur

Wennen gr.3
Op donderdag 29 juni krijgen de kleuters die
volgend schooljaar gaan starten in groep 3 een
voorproefje. Van 10.30 tot 11.30 uur gaan zij
alvast ‘naar boven’. De leerlingen uit gr.3/4
maken dat uurtje even plaats en bezoeken dan
hun oude
kleuterklas lekker
weer eventjes
(en met goed
weer spelen zij
dan lekker een
keer extra buiten
mee).

Studiedag 26 juni
Op maandag 26 juni is er een
studiedag. Binnen het team
worden alle leerlingen goed
overgedragen naar de
juf/meester van volgend jaar.
Daarnaast zetten we plannen
voor volgend schooljaar in de
steigers.
Dit betekent dat

alle kinderen op
26 juni vrij zijn!!!

Afscheid kleuterperiode
Het blijft een bijzondere overstap: van groep 2 naar groep 3. Want ineens ben je geen kleuter meer!
De juffen sturen hun kleuters met een gerust hart door naar groep 3, maar nodigen de ouders van
groep 2 graag uit om dit bijzondere moment mee te vieren. Op woensdag 5 juli om 11.30 uur zijn
deze ouders dus samen met hun bijna-kleuter-af welkom in de klas.

