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MR overleg
2e Rapport in MijnRapportfolio
Studiedag (leerlingen vrij)
Deze week oudergesprekken groep 3 t/m 7
Deze week kennismakingsweek VO
Stapje Verder (groep 8 leerlingen om 11.00 uur vrij)
Musical groep 8 in Belcrumhuis
Musical groep 8 in Belcrumhuis
12.00 uur uitzwaaien groep 8
Start zomervakantie (12.10 hoofdgebouw/12.25 dependance)
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Teun (7)
Sam (6)
Janisa (5)
Eefje (12)
Bente (12)
Vesper (5)
Doris (8)
Angelina (7)

Studiedag
Aanstaande vrijdag, 8 juli, staat er een studiedag gepland. De leerlingen zijn dus vrij deze dag.
Rapporten
Op de jaarkalender staat vermeld dat eigenlijk komende donderdag de rapporten klaar zouden
staan in MijnRapportfolio. Dit moment wordt verplaatst naar vrijdag 8 juli.
U kunt inloggen bij MijnRapportfolio met het mailadres dat bij ons op school van u bekend is.
Logt u voor de eerste keer in of bent u een eerder aangemaakt wachtwoord vergeten, klik dan op
‘Eerste keer inloggen’. Verder wijst het zich vanzelf.

Gratis meeleesboeken
Het is bijna vakantie, maar ook in de vakantie mag er gelezen worden. De volgende uitgeverij heeft
een paar digitale meeleesboeken gratis beschikbaar gemaakt. Samenlezen is een leuke activiteit in
de vakantie, samen genieten van een spannend boek!
https://www.delubas.nl/leesseries/samenleesboeken/zomerse-samenleesboeken/
Werkgroep Bibliotheek op School

Karin & Karin Remedial teaching
We willen de opfrisochtenden van Karin & Karin in de laatste week van de zomervakantie graag bij
u onder de aandacht brengen.
Mogelijk zijn er leerlingen voor wie het helpend is om het nieuwe schooljaar met meer
zelfvertrouwen te starten.
De opfrisochtenden zijn op donderdag 1 september (groep 7/8 en brugklas) en vrijdag 2 september
(groep 4/5/6) van 9.00 - 12.00 uur.
De ochtend kost 95,00 euro en dat is inclusief begeleiding van 2 RT-ers, materiaal en een
pauzehap.
Bij deze de link voor meer informatie:
https://www.rtbreda.nl/rt-op-de-praktijk/opfrisgroepen/

Evaluatie Avondvierdaagse
Een paar weken geleden was de jaarlijkse Avondvierdaagse. Het was fantastisch wandelweer, er
waren veel deelnemers en volop blije gezichten. Toch zijn er dingen die volgend jaar beter kunnen.
Vanuit de Oudervereniging hebben we de Avondvierdaagse dan ook uitgebreid geëvalueerd.
Allereerst willen we meegeven dat zich van De Spoorzoeker maar liefst 140 lopers opgegeven
hadden. Aangezien de aankondiging op korte termijn was, vinden wij dit toch een hele prestatie en
zijn we trots op iedereen die gelopen heeft.
Op de eerste avond kwamen we er al snel achter dat er onduidelijkheid was over de knipkaart. Dit
willen wij graag even toelichten: Doordat onze inschrijving net vóór de junivakantie sloot en
daarnaast de contactpersoon van de organisatie van de vierdaagse ook nog op vakantie was, was
het niet mogelijk de knipkaart tijdig uit te delen (Meneer Joost heeft een aantal keer contact
gezocht met de organisatie). We begrijpen dat het voor de kinderen nog leuker is en ze er meer
voldoening uithalen wanneer ze wel een knipkaart krijgen. Volgend jaar zullen we dan ook zorgen
voor één contactpersoon vanuit de school/oudervereniging die in contact staat met de organisatie.
De inschrijving zal eerder plaatsvinden, en ook de starttijden zullen beter gecommuniceerd
worden met lopers én helpers.
Hoewel het uitdelen van de medailles wat chaotisch verliep, had iedereen toch snel zijn/haar
medaille mét bloem. Om dit in het vervolg nog soepeler te laten verlopen, zullen we zelf zorgen
voor een vaste start/aankomstplek van De Spoorzoeker die duidelijk zichtbaar is en de namen van
de kinderen op de lijst op alfabetische volgorde.
We hopen volgend jaar weer op een grote opkomst!

