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Levensbeschouwing
Het thema voor de komende week is: Een bijzonder verhaal. De verhalen komen uit Handelingen 13 en 16.
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.

Personele wisseling deze week
Door afwezigheid van juf Gerjanneke deze week en wat interne wisselingen, staan er soms andere
leerkrachten voor de groep dan normaal op die dag. We lossen alles intern op, dus voor de kinderen zijn
het dezelfde leerkrachten maar soms op een andere dag. Alleen groep 7/8 krijgt te maken met een
invaller, die de kinderen gelukkig ook al kennen. Juf Margreet, die er ook een aantal keren voor Pasen was,
zal maandag voor groep 7/8 staan.
Toetsen
Afgelopen week zijn er al heel veel toetsen afgenomen. De komende week volgt het restant. Ondanks
warmte en EK is het toch verstandig voor de kinderen voldoende rust te nemen.
Ouder-leerkracht gesprekken
In de week van 28 juni zijn de ouder-leerkrachtgesprekken. De gesprekken zijn facultatief en gaan via
Teams. De komende week kunt u zich weer inschrijven voor een gesprek. Houd u dus Parro in de gaten.

Jarig
Vrijdag wordt Thijs al weer 5 jaar. We feliciteren hem van harte en wensen hem een heel
fijne dag!

Agenda
maandag 14 juni
dinsdag 15 juni
woensdag 16 juni
woensdag 23 juni

MR-vergadering
zorgoverleg
teamvergadering
analysevergadering

maandag 28 juni
dinsdag 29 en woensdag 30 juni
maandag 5 juli
5 t/m 7 juli
vrijdag 9 juli
Hartelijke groet, namens het team, Betty Lok-Zelhorst

rapport mee
ouder-leerkracht gesprekken (facultatief)
musical en afscheid van groep 8
schoolkamp groep 7/8
afscheid schooljaar, 12.00 u. start zomervakantie

