Agenda mei/juni/juli

22 juni

Margedag (lln. vrij)

25 juni

Rapport mee

26 juni t/m 1 juli
Telefonisch Oudercon
tact
30 juni

Doordraaiochtend

2 juli

Laatste schooldag

3 juli

Start zomervakantie

17 aug

Start nieuwe schooljaar

NIEUWSBRIEF 12 juni 2020
Margedag
Op maandag 22 juni staat de margedag gepland, alle leerlingen zijn
deze dag vrij. Deze dag besteden wij als team aan het afronden van
het schooljaar; rapporten schrijven, bestellingen doen, overdracht,
groepsbesprekingen.

Telefonisch oudercontact (29 juni t/m 1 juli)
Zoals in de vorige nieuwsbrief vermeld houden we vast aan bestaand beleid, dat betekent dat de ouders niet in school komen
(uitzonderingen daargelaten). Dit heeft natuurlijk ook invloed
op het 3e oudercontactmoment. Deze zullen nu telefonisch gedaan
worden door ons. Jullie krijgen van de leerkrachten een tijdvak
waarin je gebeld kan worden, schikt deze datum of tijd nou echt
niet, laat het dan even weten, dan zoeken we naar een ander moment.

Doordraaiochtend
Op deze doordraaiochtend gaan alle kinderen alvast naar de klas
waar ze volgend jaar les zullen krijgen. Ze krijgen op deze manier
alvast een idee hoe het zal zijn. Welke kinderen zitten er bij mij in
de klas? Welke juf/meester krijg ik? Allemaal spannende dingen!
Om er voor te zorgen dat de kinderen hier tijdens de zomervakantie geen of weinig last van krijgen draaien wij de groepen alvast een
keer door vóór de zomervakantie! Ook nieuwe kleuters komen die
dag kennismaken.
Groep 8 gaat die ochtend bezig met de voorbereidingen van de activiteiten van de laatste schooldag!

Rapport
De kinderen krijgen aan het einde van dit schooljaar een rapport
mee naar huis, ondanks de bijzondere periode door het coronavirus. Dit rapport hebben we hier een daar enigszins aangepast aan
deze bijzonder periode.

Bieb boeken
Oproep! Wil iedereen de boeken van de schoolbieb aankomende
week inleveren? Dan kunnen wij de kast weer netjes en compleet
maken voor de zomervakantie. Na de vakantie zal deze kast weer
omgeruild worden voor een nieuwe kast met andere boeken.

Vakantierooster 2020-2021
Start schooljaar maandag 17 augustus
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede Vrijdag:
2e Paasdag:
Koningsdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Pinksteren:
Zomervakantie:

10 oktober t/m 18 oktober
19 december t/m 03 januari
20 februari t/m 28 februari
02 april
05 april
27 april
01 mei t/m 16 mei
13 mei t/m 14 mei (In de meivakantie)
23 mei t/m 24 mei
10 juli t/m 22 augustus.

Inzet marge uren (alle kinderen zijn dan vrij):
Deze dagen zijn nu nog niet helemaal zeker, dus dit zullen we aan het begin van het nieuwe schooljaar
bekend maken.

Nieuwe leerlingen
We hebben 5 nieuwe leerlingen die na de meivakantie gestart zijn bij ons op school.
Mason
groep 1
Chelsea
groep 1
Gerben
groep 1
Jasper
groep 1
Bram
groep 2
Welkom op de Oosterbrink, we wensen je een fijne schooltijd!

De Oosterbrink | Boijlerweg 88, 8392 NK Boijl | Tel: 0561 421677
E-mail: directie@deoosterbrink.nl | Website: www.deoosterbrink.nl
Kinderopvang en Buitenschoolse opvang De Kinderkei | Boijlerweg 88, 8392 NK Boijl
Tel: 0561 728701 | E-mail: info@dekinderkei.nl | Website: www.dekinderkei.nl

