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BESTE OUDERS EN VERZORGERS,
We zijn trots! Trots op de leerlingen van groep 8 en alle collega’s die gedurende de
schoolloopbaan van deze kinderen hard hebben gewerkt om hen mooie resultaten op de
eindtoets te kunnen laten bereiken.
Alle kinderen hebben de eindtoets gemaakt. De meeste leerlingen hebben op dat moment een
score behaald die passend is bij het eerder gegeven schooladvies. Sommige kinderen hebben
iets lager gescoord en anderen iets hoger.
We zijn er trots op dat de gemiddelde score op de eindtoets van de leerlingen van de groepen
8 dit jaar op VMBO-T (MAVO) ligt. Een mooie bekroning voor zowel de kinderen die hard
hebben gewerkt als voor de collega’s die voor, tijdens en zeker ook na corona alle zeilen
hebben bijgezet om eventuele leervertragingen in te lopen en kinderen extra lessen en
begeleiding te bieden na schooltijd.
Vriendelijke groeten,
Monique van Ekert | Directeur-bestuurder

REGELS EN AFSPRAKEN
Vanaf dinsdag 7 juni staat de regel “We werken samen” centraal.
Waar mensen samen leven, samen werken en samen spelen,
ontstaan wel eens verschillen van mening. Dat is niet erg, maar juist
boeiend. We vinden het belangrijk om kinderen te leren dat deze
verschillen er mogen zijn en dat je, om toch samen te werken, ook
samen een oplossing kunt vinden. We hopen dat u dit onderschrijft
waardoor kinderen van goede voorbeelden op school en thuis kunnen leren.

VAKANTIE
Voor alle kinderen en collega’s is er van Hemelvaart tot en met
Pinksteren een lesvrije periode. Bewijs uw kind een grote dienst door in
deze tijd wel voor te blijven lezen, samen te lezen en, als uw kind dat kan,
het zelf lezen te blijven stimuleren. Er is geen grotere motor voor
leergroei dan lezen! Het kan binnen, buiten, in bed, thuis of op vakantie…
Lekker wegdromen in een boek is overal heerlijk! Geef zelf ook
regelmatig het goede voorbeeld door te lezen! Goed voorbeeld doet goed
volgen!
Op 7 juni zien we iedereen graag weer terug!

INLOOP OUDERS GROEPEN 1 EN 2
Na de Hemelvaartsvakantie t/m de zomervakantie is de inloop voor de
ouders van groep 1 en 2 leerlingen op dinsdagochtend van
08.20 – 08.35 uur.
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