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Deze week zijn er in de groepen 3 t/m 7 de verschillende Cito-toetsen. Over de 

voortgang van deze resultaten en ook over de totale ontwikkeling van uw kind, wordt u 

tijdens de tien-minutengesprekken in de week van 28 juni geïnformeerd. Ook voor de 

ouders van de kleuters zijn er tien-minutengesprekken om de voortgang van cognitieve 

en sociaal emotionele ontwikkeling te bespreken. Vanaf vrijdag 18 juni 12.00 uur kunt u 

zich hiervoor intekenen. Voor de groepen 8 zijn deze gesprekken er niet. Zij maken zich 

op voor het afscheid van de basisschool; Er gaat heel wat gebeuren. Helaas gaat het 

schoolkamp niet door maar er zijn tal van andere activiteiten gepland om te zorgen voor 

een mooi afscheid.  

De renovatie van de verschillende lokalen staat nu even stil omdat er ook op andere 

scholen het een en ander moet gebeuren. In de laatste week voor de vakantie wordt het 

sausen van de lokalen weer opgepakt. De volgende lokalen zijn al klaar: 5a, 5b, 7b, 7c 

en 8a. Het ziet er fris uit en de lichtinval is enorm verbeterd. We hopen dat als alles in 

afgerond we u ook weer in de school kunnen verwelkomen zodat u zelf een kijkje kunt 

nemen.  

Godsdienstige vorming 
Voor alle groepen werken we met de methode Kind op Maandag. 

Deze week: Een bijzonder verhaal. Paulus gaat op reis met een 

bijzonder verhaal. Hij vertelt de oude verhalen van Israël en hij maakt 

duidelijk dat die verhalen vervuld zijn met de komst van Jezus. In 

Filippi bevrijden Paulus en Silas een jonge vrouw van een geest die 

maakt dat ze de toekomst kan voorspellen. Bijbel: Handelingen 13: 1-49 en 16: 11-18. 

Positive Behaviour Support 

Op ons Kindcentrum werken we met gedragsverwachtingen. 

Voor lang niet alle kinderen is het vanzelfsprekend wat er van 

hen verwacht wordt. Daarom bespreken we dit in de groepen 

en wordt goed gedrag aangeleerd. 
Elke veertien dagen staat er een gedragsverwachting centraal. 

Deze laatste weken werken we aan doelen die voor leerlingen 

nog moeilijk kunnen zijn. Dit kan voor elke groep anders zijn. 

Groepsverdeling komend schooljaar 

Volgend schooljaar gaan we weer starten met 14 groepen. Op dit moment 

zijn we nog druk bezig met de puzzel wie voor welke groep staat. 

Zodra dit rond is, ontvangt u hierover via Social Schools 

 

Warm weer voorspelling 

Deze week wordt het erg warm. We proberen zoveel mogelijk het reguliere programma 

te volgen. Daarom graag uw aandacht voor het volgende:  

- We letten erop dat kinderen tijdens de lessen extra water kunnen drinken.  

- Wilt u ervoor zorgen dat uw kind een drinkfles of - beker mee neemt zodat  

deze hervult kan worden met water?  

- Wilt u uw kind thuis alvast insmeren met zonnebrandcrème? 
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Van buiten 

 

Stuur een mail met je naam, leeftijd en telefoonnummer naar: s.koster@vaartwelzijn.nl 
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