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Agenda juni 2017:
Maandag 5 juni:
Dinsdag 6 juni:
Vrijdag 9 juni:
Woensdag 14 juni:
Woensdag 14 juni:

2e Pinksterdag, alle leerlingen zijn vrij
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Schoolexcursie
Sportdag
MR vergadering, vanaf 19.30 locatie Rossinistraat

Beste ouders en verzorgers,
In de afgelopen weken is er door de kinderen al hard gewerkt aan toetsen en aan de
laatste units van IPC voor dit schooljaar: “Circus”, “Net doen alsof” en “Schilderijen, foto’s en
afbeeldingen”. In de klas kunt u op de IPC-wand zien wat er al geleerd is. De komende
weken komt hier nog heel wat bij. In de volgende maandbrief zult u weer de nodige foto’s
uit de groepen vinden.
Naast Pinksteren en een studiedag ziet u ook de schoolexcursie en de sportdag in de
agenda staan. Verderop in deze maandbrief meer informatie over deze dagen.
Vriendelijke groet,
Arno Westerhof, adjunct-directeur
Schoolexcursie
Op vrijdag 9 juni gaan de kinderen van de volgende groepen op schoolexcursie: Pimpernel,
Ridderspoor, Korenbloem, Jasmijn, Ratelaar en Rozemarijn. De schoolverlaters zijn aan het
begin van het schooljaar al op kamp
geweest. Zij zullen op deze dag (o.a.)
hard werken aan de voorbereiding van
hun afscheidsavond.
De bestemming van de schoolexcursie
is dit jaar Dierenpark Amersfoort. De
uitnodigingen zijn op 29 mei verstuurd
aan de ouders/verzorgers van de
leerlingen voor wie de ouderbijdrage
volgens afspraak is voldaan.
Bij deze brief heeft u ook een brief
ontvangen met alle noodzakelijke
informatie. Neemt u deze informatie
s.v.p. goed door.
Sportdag
Woensdag 14 juni staat de sportdag op de agenda voor alle groepen. De groepen
Pimpernel en Ridderspoor houden hun sportdag op school, de andere groepen gaan naar

Lelystad. Eerder ontvingen de ouders/verzorgers van deze groepen een brief met deze
informatie:
“De jaarlijkse sportdag zal dit jaar op locatie worden gehouden. Het zal zijn in het
belevenissenbos in Lelystad met als thema bos-sportdag.
De sportdag vindt plaats op woensdag 14 juni.
De sportdag zal onder de reguliere lestijden plaatsvinden dus om 12.30 verwachten we weer op
school te zijn.”
In deze brief stond ook een oproep voor hulpouders die ook kunnen rijden deze dag. Dank
aan iedereen die zich heeft aangemeld! Er zijn nu (net) voldoende plaatsen in auto
beschikbaar. Mocht u zich nog niet hebben opgegeven en wel kunnen rijden en helpen deze
ochtend: Geef u op bij de leerkracht van uw kind.
Oudergesprekken
Op maandag 10 juli en dinsdag 11 juli staan de laatste oudergesprekken van dit schooljaar
gepland. De planning voor deze gesprekken wordt als volgt gemaakt:
Maandag 19 juni: u ontvangt een brief met een strookje waarop u kunt aangeven wat uw
voorkeursdag en –tijd is.
Vrijdag 23 juni: de uiterlijke datum om het strookje in te leveren. De leerkracht houdt bij het
plannen van de gesprekken zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren.
Vrijdag 30 juni: u ontvangt de uitnodiging voor het oudergesprek
Maandag 10 juli en dinsdag 11 juli: oudergesprekken.
Young Focus
De opbrengst van mei is € 12,22.
Dank voor uw bijdrage ook namens Young Focus!
(Een bijdrage kan op de dinsdag meegegeven worden.)
Trefwoord thema uitleg
Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus
20).
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job (Job).

Gefeliciteerd!
In juni zijn de volgende leerlingen jarig: Taskien, Luis, Nick,
Sheraaz, Kenji, Frederique, Abby, Niamara, Dean (Le) en
Milan (Be). Alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag
gewenst!
Procedure rondom extra en bijzonder verlof
Soms komt het voor dat ouders een extra dagje vrij of verlof komen vragen voor hun kind.
Alle scholen moeten zich houden aan de wettelijke richtlijnen die hiervoor zijn gegeven in de
leerplichtwet.

We mogen als school alleen vrij geven voor: een verhuizing, een huwelijk van familie, een
ernstige ziekte, een begrafenis, een religieus feest en een ambts- of huwelijksjubileum.
Vakantieverlof geven buiten de schoolvakanties kunnen wij alleen in zeer uitzonderlijke
gevallen.
Wanneer u een verlofaanvraag wil indienen kunt u bij Saskia van Diemen, onze
administratieve kracht, een aanvraagformulier ophalen. De aanvraag moet, indien mogelijk,
8 weken voor het begin van het verlof worden ingediend.
Voor afwezigheid in verband met tandarts, huisarts of ziekenhuisbezoek moet er een roze
afwezigheidsbriefje ingevuld worden. Dit kunt u ook ophalen bij de administratie.
Spreekuur Wijkagent
Sinds donderdag 6 april in de even weken houdt wijkagent Patrick van de Lagemaat in
buurtcentrum De Cartoon een Wijkspreekuur van 08.00-10.00 uur.

