De Vlindergroep start alle ochtenden om 8.30
uur. De kinderen gaan via het kleuterplein,
zonder ouders, naar binnen.
De groep gaat om 14.30 uur uit en op de
woensdag en vrijdag om 12.00 uur.
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Portfoliogesprekken
In de periode van 22 t/m 26 juni vinden de
portfoliogesprekken plaats. (in de Nieuwsbrief
van 20 mei waren de verkeerde data vermeld)
De gesprekken zullen via meet (interactieve
beeldverbinding) plaatsvinden. Op donderdag
11 juni kunt u via Parro digitaal een afspraak
plannen.
We hebben
besloten om een
abonnement op
Parro te nemen. Dit
ouderportaal werkt
naar tevredenheid.

De Pinguïngroep start alle ochtenden om 8.20
uur. De kinderen gaan via het kleuterplein,
zonder ouders, naar binnen.
De groep gaat om 14.20 uur uit en op de
woensdag en vrijdag om 11.50 uur.
Bibliotheek
De bibliotheek
boeken moeten
weer ingeleverd
worden. Dit kan
volgende week. Er
zullen tot de
zomervakantie
niet meer boeken
worden
uitgeleend.

Agenda
10 juni

Maandag 8 juni
Vanaf maandag 8 juni gaan alle groepen weer
volledig naar school, wel rekening houdend
met de 1,5 meter. Dit is echter wel heel lastig,
we zien wel hoe het gaat.
Ouders en buitenstaanders worden nog uit de
school geweerd en moeten het schoolplein
vermijden. (de directeur kan bepalen of de
uitzonderingsregel van toepassing is)
Hoe is de organisatie?
De groepen 3 t/m 8 gaan alle ochtenden om
8.30 uur in. Groep 3 en 4 door de hoofdingang
van de onderbouwlocatie.
De groepen 5 en 6 gaan via de NSO deur naar
binnen en 7 en 8 via de hoofdingang op de
bovenbouwlocatie.
De uitgaanstijden van deze groepen is 14.30
uur en op woensdagen 12.00 uur.

administratie-dag, de kinderen
zijn vrij van school
22-6- t/m 26-6 Portfoliogesprekken
17 juni
Gymles van meester Luca
3 juli
laatste schooldag. Alle
kinderen zijn om 12.00 uur uit.

