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Jarigen
27 juni
1 juli
2 juli
3 juli
5 juli

studiedag, alle lln. zijn vrij
10 min. gesprekken
10 min. gesprekken
Lauswoltconcert gr 8
schoolreis gr 1 t/m 6
filmgala gr.8
lsd (laatste schooldag)

Brent Homminga
Hidde Meesteringa
Rick van Kekem
Jorrit van der Heide
Anyk de Vries
Anje Altena

Alvast van harte gefeliciteerd met
jullie verjaardag.
Rooster kind op maandag
Week 26
Matteüs 13: 1-9 ‘De zaaier’
Matteüs 13: 13-24 ‘Graan en onkruid’
Matteüs 13: 36-43 ‘Wat betekent het’
Week 27

Matteüs 13: 31-32 ‘Het mosterdzaadje’
Matteüs 13: 44 ‘De schat in de akker’
Matteüs 13: 45-46 ‘De parels’

Rapportfolio
Morgen (vrijdag 24 juni) krijgt uw kind het ‘rapportfolio’ mee. Dit
rapportfolio bestaat uit een rapport en een portfolio en dit laatste
wordt door de kinderen zelf bepaald en ingevuld. Vooral door het
portfolio zal de map behoorlijk gevuld zijn. We hebben er dan ook
voor gekozen om twee maal de basisschoolperiode een map uit te
reiken. De eerste in groep 1 en de tweede in groep 5. U zult
merken dat bij deze eerste uitgave van het rapportfolio het ‘oude’
rapport voor een aantal groepen nog gebruikt wordt omdat er nog
genoeg ruimte voor is.
Om het rapport en de uitslagen van ons leerlingvolgsysteem online
te kunnen bekijken ontvangt u allen voor de zekerheid nog de
inlogcode.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Op dinsdag 5 juli staat de schoolreis voor de goepen 1 tot en met
6 gepland. Groep 1/2 gaat naar het sprookjeshof in Zuidlaren en
groep 3 t/m 6 gaat naar Speelpark Duinen zathe in Appelscha.
Volgende week ontvangt u in een aparte mail uitgebreid info
omtrent de schoolreis.
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Agenda
27 juni
28 juni
29 juni
30 juni
5 juli
12 juli
14 juli
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10 minuten gesprekken
In de bijlage vind u het schema van de geplande 10 minuten
gesprekken. Mocht u een aanpassing wensen dan kunt u dit zelf
regelen. Graag de wijziging vooraf even doorgeven aan de
betreffende leerkracht.
Lauswoltconcert voor groep 8
Ook dit jaar is groep 8 weer uitgenodigd voor het Lauswoltconcert.
Ze worden donderdag 30 juni om 14:00 bij Hotel Lauswolt
verwacht. Vanaf 12:00 mogen ze die dag even naar huis om 13:45
u. op te school te zijn zodat we naar Beetsterzwaag kunnen
vertrekken. Zijn er nog ouders die een groepje willen brengen en
halen?
Tostidag
dinsdag 28 juni gr 1/2
dinsdag 5 juli gr 8 schoolreis
dinsdag 12 juli gr 6b/7

Volgende nieuwsbrief
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 juli

WELFINGSTRJITTE 5 ALGEMEEN@VOTUMNOSTRUM.NL

Juffen en meester(s)dag
De juffen en meesterdag gister was een groot succes. Er waren 19
aanmeldingen voor de Votum Nostrum got talent Show. Natuurlijk
waren dit vermakelijke playback acts maar er waren ook
voorlezers, clowns en goochelaars bij. De meest in het oog
springende voorstelling was van Stefan en Daniël. Zij deden een
proefje. Omdat dit toch even tijd nodig had deden wij ondertussen
de ‘paardenrace’. En het resultaat van de proef? Ach, die was niet
zo belangrijk.
Het was een zeer geslaagde dag waarbij we alle kinderen
bedanken voor hun inbreng en cadeaus. Voor een impressie zie
ons fotoboek.

