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Groepsindeling en leerkrachtbezetting
Hierbij willen wij u alvast laten weten dat wij op dit moment druk bezig
zijn met de groepsindeling en de leerkrachtbezetting voor volgend
schooljaar. Elk jaar is dit weer een hele puzzel. We vinden het van belang
om dit zo zorgvuldig mogelijk te doen en kunnen u hierbij vast aangeven
dat u hier na de pinkstervakantie meer informatie over zult ontvangen.
Verkeersexamen groep 8
Op 24 mei hebben alle leerlingen van groep 8 het verkeersexamen gedaan. De kinderen
moesten zelfstandig een route door Vleuten-De Meern fietsen. Op 9 plekken stond een
controleur om te kijken of de kinderen de juiste handelingen uitvoerden. Toen de kinderen
terugkwamen konden ze even ontspannen met een bal op het grote grasveld in het Maximapark. De kinderen vonden het niet allemaal even makkelijk en sommigen kwamen van een
verkeerde kant terug. We zijn trots op onze kanjers van groep 8. Goed gedaan allemaal! Veel
enthousiaste leerlingen hebben zich opgegeven om mee te lopen met de Avond4Daaagse.
Het belooft nu al een sportief wandelspektakel te worden. Een reminder voor de ouders: wilt
u alstublieft aangeven op de lijst bij de klassendeur op welke dag (of dagen) u mee kunt
lopen. Dan kunnen wij als school hier rekening mee houden. Alvast vriendelijk bedankt.
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REMINDER avondvierdaagse
Veel enthousiaste leerlingen hebben zich opgegeven om mee te lopen met de
Avond4Daagse. Het belooft nu al een sportief wandelspektakel te worden. Een reminder
voor de ouders: wilt u alstublieft aangeven op de lijst bij de klassendeur op welke dag (of
dagen) u mee kunt lopen. Dan kunnen wij als school hier rekening mee houden. Alvast
vriendelijk bedankt.
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Morgen hebben de kinderen nog één lesdag en dan kunnen ze gaan
genieten van een week pinkstervakantie. Voor veel kinderen is dit
een welkome onderbreking van een periode waarin veel
(CITO)toetsen zijn afgenomen en kunnen zij zich opladen voor de
activiteiten die nog in de planning staan voor de laatste periode van
dit schooljaar.
Wij wensen u en uw kind(eren) een hele fijne pinkstervakantie toe!

Voor uw agenda
10 t/m 14 juni
19 juni
21 juni
24 juni
25 t/m 28 juni
1 juli
4 juli
9 t/m 11 juli
16 juli
19 juli
22 juli t/m 30 aug
2 sept

Pinkstervakantie
Informatieochtend nieuwe ouders, 9.00 - 10.30 uur
Zomerfeest / meester en juffendag
Kind-vrije-dag, alle kinderen vrij
Avond4daagse
Inloopspreekuur ouders MT; 08:30-10:30 uur
Rapport mee
Musical groep 8 11 juli Kennismaking nieuwe groep
Afscheid groep 8 (11:00 uur)
Laatste schooldag, vanaf 12:00 uur alle kinderen vrij
Zomervakantie
Eerste schooldag

Wij wensen u een alvast een hele fijne Pinkstervakantie!
Team Het Veldhuis
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