Nieuwsbrief juli 2022

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
Hierbij de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Begin september zal de eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023 verschijnen.
Welkom
Ook deze maand verwelkomen wij een nieuwe leerling. Wij wensen haar veel speel- en
leerplezier op de Singel.

10-minutengesprekken 14 juli
Op donderdag 14 juli staan de laatste 10-minutengesprekken gepland voor dit schooljaar. U
kunt zich inschrijven vanaf vrijdag 1 juli 15.00 uur tot 13 juli 15.00 uur.
De gesprekken vinden na schooltijd plaats. U bent vrij om zich in te schrijven voor de
gesprekken. Heeft u geen bijzonderheden om te bespreken, dan bent u niet verplicht om u in
te schrijven.
De gesprekken voor groep 3/4 vinden plaats op twee avonden, 12 en 14 juli.
De gesprekken voor groep 7 vinden op dinsdag 12 juli plaats. De ouders van deze groep
hebben hierover een parro gekregen.
Bieb & biebboeken inleveren
In juli gaan de kinderen allemaal nog eenmaal naar de bieb.
Op woensdag 20 juli kunnen alle biebboeken worden ingeleverd.
Rapporten
Op donderdag 21 juli krijgen de kinderen van de groepen 1 t/m 8 de rapporten mee naar
huis.
Afscheid groep 8
In de laatste week van het schooljaar zullen de kinderen van groep 8 afscheid nemen van de
Singel.
Wij wensen hen een fijne vakantie en vooral heel veel succes op het voortgezet onderwijs!
Laatste schooldag
De laatste schooldag van dit jaar is al in zicht. Op vrijdag 22 juli zijn we om 12.00 uur uit en
gaan we genieten van de zomervakantie.

Gym afspraken
Na de gym frissen sommige kinderen zich op met deodorant. Geen probleem, maar i.p.v.
spuitbussen zien we liever rollers. Zo hebben andere kinderen geen last van de “gassen.”
Denkt u er ook aan om na de vakantie weer passende gymschoenen mee te geven?
Plusgroep
Meester Ed gaat na een aantal jaren stoppen als vrijwilliger van de plusgroep. Dat was hij
enkele jaren geleden al van plan, maar nu is het echt zover.
We horen van de kinderen die bij meester Ed werken, dat ze hem erg gaan missen.
Komend schooljaar gaat juf Marinka de taken van Ed overnemen. Ze komt de meeste
woensdagen van het schooljaar en werkt dan een aantal uren met de kinderen.
De ouders van betreffende leerlingen ontvangen aan het begin van het schooljaar een
uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Dan krijgt u uitleg over de invulling van deze
groep en waarom voor deze invulling gekozen is.
Samenleesboeken
Nog een paar weken te gaan en dan kunnen jullie genieten van een welverdiende
zomervakantie.
Voor zwakke lezers is het ontzettend belangrijk dat ze ook dan blijven lezen. En wat is er nou
leuker dan met een ouder, opa of oma een verhaal te lezen? Samenleesboeken zijn een
goede oefening én nog gezellig ook!
Via onderstaande link krijgt u toegang tot de zes zomerse Samenleesboeken die digitaal
beschikbaar zijn gemaakt. Veel leesplezier!
https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/zomersesamenleesboeken/?utm_source=Laposta&utm_campaign=Algemene+Delubas+Nieuwsbrief
+%E2%80%93+Escaperoom+%2B+Zomerlezen&utm_medium=email
Verjaardagen
Wij wensen alle kinderen die in juli en augustus jarig zijn een fijne
verjaardag!

Zomervakantie
De eerste dag van de zomervakantie is op maandag 25 juli.
Op maandag 5 september starten we met het nieuwe schooljaar.
We wensen u allemaal alvast een fijne vakantie!

