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Wat een jaar!
Het afgelopen jaar was een schooljaar waarover
nog vaak gesproken zal worden.
Deze periode wordt zeker vastgelegd en zo wordt
er geschiedenis geschreven waarover kinderen
later op school weer zullen leren.
Een tijd waarin we opeens niet meer naar school
mochten en thuis moesten blijven. Een tijd
waarbij taken en lessen alleen nog digitaal
konden worden verwerkt en we elkaar
wekenlang niet 'live' konden spreken en zien,
alleen maar via een beeldscherm.
Maar wat waren we er ook snel aan gewend! We
konden ons er niet op voorbereiden, maar zowel
de kinderen als de ouders als de leerkrachten
waren zo flexibel, dat de nieuwe werkwijze al snel
gewoon werd.
En nog steeds is die flexibiliteit te zien. Kinderen
wassen bijvoorbeeld bij binnenkomst en voor en
na de pauzes direct hun handen alsof het de
normaalste zaak van de wereld is.
Zoals het nu lijkt, gaan we na de zomervakantie in
hetzelfde protocol verder. Mochten er
wijzigingen komen, dan zullen we u daarvan
vanzelfsprekend op de hoogte brengen. We
wensen u een hele fijne zomervakantie en
bedanken iedereen voor alle hulp en vertrouwen
in het afgelopen jaar.

Nieuwe groepsnamen
De nieuwe groepsnamen zijn bekend!
Tijdens het kennismakingsuurtje afgelopen
dinsdag zijn de nieuwe groepsnamen samen met
de kinderen bedacht. Het thema is:
‘vogels in Nederland’.
Dit zijn ze geworden:
1/2: De prachtige pimpelmezen
3/4: De party pauwen
5/6: De populaire parkieten
7/8: De maffe meeuwen

Oproep van de OV
Alweer een schooljaar voorbij, maar met een heel
ander einde als dat we vanuit de OV gewend zijn.
Helaas brengt deze bijzondere tijd dit met zich
mee, maar we hopen dat we volgend schooljaar
weer als vanouds onze activiteiten kunnen
organiseren en begeleiden.
We nemen dit jaar ook afscheid van onze
penningmeester Corina, waarvoor een officieel
afscheid ook na de zomervakantie zal volgen.
Voor het nieuwe schooljaar is de OV op zoek naar
nieuwe enthousiaste ouders die het leuk vinden
om samen met het huidige, gezellige OV team
weer leuke activiteiten te organiseren. En bent u
nu handig met cijfers, dan is de vacature van
penningmeester misschien wel iets voor u!!
Bent u geïnteresseerd kunt u een mail sturen
naar info@swsdeschans.nl
Wilt u misschien eerst wat meer informatie over
de activiteiten van de OV, neem dan gerust
contact op met Nicole Schölvinck of met een
ouder in de OV.
We kijken er naar uit om volgend schooljaar weer
leuke activiteiten te organiseren!
Voor nu een fijne zomer!
Namens de OV, Janneke Holthuis
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Nieuws vanuit de MR
Zoals eerder vermeld gaat Dorinthe de MR
verlaten. Zij zal met ingang van volgend
schooljaar worden opgevolgd door Jan van Lune
(vader van Berthe). De identiteitscommissie moet
het volgend schooljaar ook met één iemand
minder doen; de jongste van Anja, Niek Roeters,
gaat van school. Zoals vorig jaar na de
ouderraadpleging is besloten, zal er geen nieuw
lid worden benoemd in de identiteitscommissie.
Deze commissie zal op de duur opgaan in de MR.
Afgelopen week zijn Dorinthe en Anja hartelijk
bedankt voor hun inzet.

Belangrijke data
3 juli

Laatste schooldag

6 juli t/m
15 augustus
17 augustus

Zomervakantie
Eerste schooldag

Biebboeken
Volgens onze administratie heeft een aantal
leerlingen nog boeken thuis van de schoolbieb.
Na de vakantie krijgt uw kind een briefje mee met
een lijstje waarop de titels van de boeken staan
die nog niet zijn ingeleverd.
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