Nieuwsbrief juni 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Welkom nieuwe leerlingen
De kinderen die in juni gaan starten op de Singel wensen wij veel speel- en leerplezier toe!

Verjaardagen
Wij wensen alle kinderen die in juni jarig zijn een fijne verjaardag!

Vrije dag
Vanwege Tweede Pinksterdag zijn de kinderen op maandag 6 juni vrij.
Schoolreis
Op dinsdag 21 juni gaan de groepen 1 t/m 7 op schoolreis.
De groepen 1-2 gaan naar de Pukkemukhoeve in Dongen.
De kinderen moeten om 8:30 uur op school zijn, om 8:45 uur vertrekt de bus.
Rond 16:00 uur zijn zij weer terug op school.
Zij hoeven geen eigen eten en drinken mee te nemen.
De groepen 3 t/m 7 gaan naar Drievliet in Den Haag.
Ook zij komen op de normale tijd naar school, om 8:45 uur vertrekt de bus.
Zij zullen rond 17:00 uur terug zijn.
Zij nemen hun eigen eten en drinken mee.
Wilt u voor die dag rekening houden met de weersvooruitzichten?
We wensen de kinderen en begeleiders een fijne dag!
Kamp groep 8
Ook groep 8 krijgt nog een uitje:
Zij gaan van maandag 27 t/m woensdag 29 juni op kamp naar Buitenhuis “Teteringen” in
Oosterhout.
Wij wensen de kinderen en begeleiders een gezellig kamp.

Bericht van de MR: terugkoppeling op onderzoek
Een aantal weken geleden hebben we aan u een enquête voorgelegd over de vrijwillige
bijdrage ten behoeve van het continurooster. Circa 30% van de ouders had de vrijwillige
bijdrage nog niet betaald terwijl bij aanvang van het continurooster 80% aangaf de bijdrage
te willen betalen.
Circa 50% van de ouders heeft gereageerd op de enquête en er zijn uiteenlopende
opmerkingen naar voren gekomen waaruit (nog) geen eenduidige conclusie getrokken kan
worden. De enquête heeft geen invloed gehad op het aantal betalende ouders waardoor het
bovenstaande percentage hetzelfde is gebleven.
Er is bij de start met het continurooster afgesproken dat er sprake zou zijn van een
proefperiode en deze na 2 jaar geëvalueerd gaat worden (najaar 2022). Hierna zal een
besluit genomen worden over een definitieve voortzetting van het continurooster ofwel weer
terug naar het traditionele rooster. De opmerkingen uit deze tussentijdse enquête nemen we
dan mee.
Bedankt voor uw medewerking zover.
Groet, MR de Singel

