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Formatie
Inmiddels is in de Medezeggenschapsraad de formatie besproken en
vastgesteld.
Dat wil zeggen hoe de groepen volgend schooljaar verdeeld gaan
worden.
Volgend schooljaar komen er net als dit schooljaar 4 groepen.
Groep 1/2: 16 + 6 =22 leerlingen START (groeit in de loop van het
schooljaar aan)
Groep 3/4: 8 + 10 = 18
Groep 5/6: 12 + 11 = 23
Groep 7/8: 12 + 12 = 24
Aanvullende opmerkingen:
Deze aantallen zijn onder voorbehoud. De ervaring heeft geleerd dat de
aantallen rond de zomervakantie nog een beetje wisselen (bijv.
verhuizingen).
Groep 1/2 begint al met veel leerlingen. Daarom is er in de begroting
rekening gehouden met eventueel de inzet van een extra
onderwijsassistent vanaf maart 2020.

Thema: wat is leven
In alle groepen is men bezig met het thema ‘Wat is leven’. Vraag er
vooral eens naar bij uw kind. In groep 3/4 is bijvoorbeeld door de
kinderen zelf een ziekenhuishoek ingericht.
Groep 7/8 heeft vorige week al seksuele voorlichting gekregen.
Op vrijdagochtend is de inloopochtend: neem vooral een kijkje in de
groepen!

Nieuws uit de MR
A.s. donderdag is er om 20.00uur een MR vergadering op school.
Op de agenda staan o.a. het vastgestelde, definitieve inspectierapport.
(Het rapport kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl )
De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom.

Verjaardag
Allereerst een rectificatie:
Bibi Berendsen (groep 3)was op 12 mei jarig ( en niet Bibi jansen)
Onderstaande leerlingen zijn komende weken jarig:
24/5 : Liz Gotink (gr 2)
28/5 : Senna Oortgiesen (gr 7)
04/6 : Bobby Harmsen (gr 3)
08/6 : Thijs Visser (gr 1/2)
Allemaal alvast van harte gefeliciteerd!

Agenda
23 mei:
27 mei:
31 mei:
4 t/m 7 juni:
5 juni:

MR vergadering, start 20.00 uur
Start Hemelvaartvakantie
Laatste dag Hemelvaartvakantie
Avond 4 daagse
Hoofdluiscontrole
Danslessen groep 1/2 en 3/4 op school onder begeleiding
dansdocent van de Gruitpoort
6 juni:
10.30-11.00: Intocht peuter wandelevenement met
muzikale begeleiding van meester Martijn
5 t/m 7 juni: Schoolkamp groep 8
7 juni:
Groepen 1 t/m 7 vrij
10 juni:
Schoolgesloten i.v.m. 2de Pinksterdag
11 juni:
Nieuwsroos 18

Bijlagen:
Er zijn geen bijlagen

