Nieuwsbrief 25 juni 2020

Inhoudsopgave
Pagina 1


Voorwoord

Pagina 2


Voorwoord
Het zonnetje schijnt en we tikken deze week zelfs de tropische
temperaturen aan van 30 graden of zelfs hoger. Hierdoor komen we in
zomerse sferen en kijken we uit naar de zomervakantie. Maar voor het
zover is wordt er door iedereen nog druk gewerkt.
Cito’s
Afgelopen weken stonden in de meeste groepen de Cito’s op de planning.
Focus en concentratie en vooral rust, zodat de leerlingen alle ingrediënten
hadden om de Cito’s goed te kunnen maken.
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Sociaal-emotioneel: Loslaten
Voor uw agenda

Praktisch verkeersexamen
De leerlingen van groep 8 mochten afgelopen dinsdag eindelijk deelnemen
aan het praktisch verkeersexamen. De fietsen, onder toeziend oog van de
leerkrachten, werden gecontroleerd door de leerlingen van groep 7. Alle
fietsen werden goedgekeurd, waardoor iedereen op dinsdag aan de start
kon verschijnen. Met trots kunnen wij vertellen dat 97,1 % van de leerlingen
is geslaagd. GEFELICITEERD!
Schooljaar 2020-2021
De afgelopen weken zijn wij achter de schermen druk bezig geweest met de
voorbereidingen voor het komende schooljaar. In de loop van volgende
week ontvangt u per e-mail alle informatie, waaronder de groepsindeling en
de bijbehorende formatie van het team.
Wij wensen u alvast een fijn tropisch weekend.
Team Het Veldhuis
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Sociaal-emotioneel: Loslaten
Na een bijzondere periode van thuisonderwijs, gevolgd door les in halve groepen, zijn we nu alweer enkele weken met de
volledige klas compleet. Het is fijn om alle kinderen weer op school te zien.
De laatste 3 weken van het schooljaar staan voor de deur, wat betekent dat we ons gaan richten op het sociaal
emotionele thema 'loslaten'. Tijdens dit thema zal er in elke groep teruggekeken worden op het afgelopen schooljaar.
Wat was heel leuk en fijn? Wat was minder leuk? En zal er vooruit gekeken worden naar het komende schooljaar. Wie
ben ik? Wat moet mijn nieuwe juf of meester van mij weten? En voor de kinderen in de bovenbouw: wat voor groep zijn
wij? Wat voor groep willen wij zijn?
We zullen hier de komende tijd veel aandacht aan besteden, zodat iedereen het schooljaar goed kan afsluiten.

Voor uw agenda

08-07
09-07
14-07
17-07
20-07 t/m 28-08

Rapport mee
Afscheidsavond leerlingen groep 8
Afscheid Het Veldhuis leerlingen groep 8
Laatste schooldag, kinderen vanaf 12:00 uur vrij
Zomervakantie

Laatste nieuwsbrief schooljaar 2019-2020: 9 juli 2020
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