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Schoolfotograaf
Op donderdag 16 juni a.s. komt de schoolfotograaf
naar De Schans!
De individuele foto's en de groepsfoto's worden 's
morgens gemaakt. Vervolgens zijn 's middags de
foto's met de broertjes en zusjes die op onze school
zitten aan de beurt.
Vanaf 14:30 uur is er de mogelijkheid om een foto
te laten maken met alle kinderen van hetzelfde
gezin. Broertjes en zusjes die nog geen 4 jaar zijn en
broers en zussen die niet (meer) op onze school
21U hoeft niets te doen
zitten, zijn dan ook welkom.
als u zich hiervoor al heeft opgegeven.

Iep toets
De kinderen uit groep 8 hebben op 20 en 21
april deelgenomen aan de IEP-toets als Centrale
Eindtoets. De kinderen hebben de toets over
het algemeen naar verwachting gemaakt, hier
zijn we erg blij mee. Het gemiddelde van onze
school was 85,4. Hiermee hebben we wederom
ruim boven het landelijk gemiddelde (80)
gescoord.

Had u nog niets opgegeven of
verandert er iets, geef dat dan
vandaag of morgen door via
info@swsdeschans.nl.

Margedagen
Op vrijdag 24 juni en maandag 27 juni staan er
margedagen gepland voor de onderbouw.
De kinderen van groep 1 t/m 4 zijn deze dagen vrij!
De leerkrachten gaan dan aan de slag met de
administratieve taken, zoals handelingsplannen en
rapporten. Voor de groepen 5 tot en met 8
betekent dit dat er op maandag 27 juni een
leerkracht uit de onderbouw voor de groep staat.

Hemmeldag bij De Schans
Hemmeln is het Drentse woord voor schoonmaken.
En dat willen we gaan doen, schoonmaken. En wel
op zaterdag 2 juli. We gaan die dag in en om de
MFA ook alles opruimen.
Daarvoor zoeken we vrijwilligers die de handen uit
de mouwen steken. Het plan is om van 9.00 uur tot
15.00 uur binnen en buiten De Schans en rond het
sportveld, schoon te maken en op te ruimen. Wij
beginnen om 9 uur met koffie, iets lekkers en de
taakverdeling.
Meehelpen? Graag!
Meld je aan via de school
(info@swsdeschans.nl) of
dorpshuis (mfa@eencity.nl)
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Belangrijke data
3 juni

Sportdag alle groepen

5 juni

1e Pinksterdag

6 juni

16 juni

2e Pinksterdag
Alle leerlingen vrij
Teamdag
Alle leerlingen vrij
Cito eindafname
Groep 3 tot en met 7
K&C
Voorstelling het
Achterhuis
Schoolfotograaf

19 juni

Vaderdag

21 juni

Daltonvisitatie

24 juni

Studiedag
Groep 1 t/m 4 vrij
Studiedag
Groep 1 t/m 4 vrij

7 juni
7-17 juni
13 juni

27 juni
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