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24 juni Start intekenen eindgesprekken in Digiduif
27 juni Juffen/ meestersdag
28 juni Sluiting intekenen Eindgesprekken in 

Digiduif
29 juni Rapport 2 voor de groepen 2 t/m 8 
2 t/m 6 juli Deze week eindgesprekken
10 juli   Afscheidsavond groep 8 
12 juli  Wisselmiddag 
13 juli  Kinderen vanaf 12.00 uur vrij  
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Wisselmiddag

Op donderdagmiddag 12 juli, de dag voor de vakantie,  zullen de leerlingen een middagje naar de nieuwe 
groep voor volgend schooljaar gaan. Zij kunnen dan alvast kennismaken met de nieuwe juf of meester en 
met eventuele nieuwe klasgenootjes. 

Eindgesprekken in Digiduif

Vanaf aanstaande zondag 11.00 u. is het mogelijk in te schrijven voor het eindgesprek. Dit is mogelijk in 
Digiduif. 
Nieuw tijdens het eindgesprek is het feit dat de kinderen van de groepen 3 t/m 8 bij het gesprek 
aanwezig zullen zijn. We voeren dit gesprek dus met de leerkracht, ouder(s) én kind.

Ook bij het startgesprek (aan het begin van het komende schooljaar) zullen we de gesprekken in de 
groepen 3 t/m 8 voeren met het kind erbij. Door samen met het kind over zijn of haar ontwikkeling te 
praten wordt de betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van het kind vergroot.

In de roosters in Digiduif kunt u inzien op welke tijden het mogelijk is in de verschillende groepen een 
afspraak te maken.  Voor de gesprekken betreffende de kinderen van groep 3 t/m 5 zullen er aangepaste 
tijden zijn, zodat het voor deze kinderen ‘s-avonds niet te laat zal worden.
Deze inschrijving staat open en tot en met donderdag 28 juni 21.00 u.



We zijn allen uniek en dat respecteren we

Er moest afgelopen donderdag even goed in de ogen worden gewreven bij aankomst op ons 

schoolplein. De kinderen liepen in de meest ludieke pyjama’s rond. Naast een pyjama mochten de 

kinderen ook met creatieve kapsels naar school toe komen. De pyjamadag werd met alle kinderen 

gezamenlijk op het plein geopend met een ochtendgymnastiek. 

Deze bijzondere dag was een initiatief van 5 meiden uit groep 4-5. Binnen ons daltononderwijs 

gebruikten zij de taak ‘wenswerk’ om de organisatie van de pyjamadag op zich te nemen. 

Bij deze taak kiezen kinderen iets uit ‘dat zij zelf willen leren’. De invulling loopt uiteen van het maken 

van een waterpompinstallatie, het leren van de Franse taal tot het organiseren van deze unieke dag. 

Kinderen kiezen zelf een onderwerp waar zij meer over willen weten/leren. Het is mooi om te zien dat 

de kinderen door dit wenswerk super gemotiveerd op onderzoek uitgaan en diverse opdrachten 

geïnspireerd uitwerken. 

Deze pyjamadag staan de openbare waarden ‘we zijn allemaal anders, maar dat is juist zo fijn’ extra 

centraal. We respecteren iedereen en iedereen mag zijn wie hij/ zij wilt zijn. De ochtendgymnastiek op 

het plein werd afgesloten met het gezamenlijk schoollied ‘Samen sterk!’. 

Het feit dat het idee uit de kinderen kwam én dat zij de organisatie met een goede planning en 

uitwerking op zich namen maakt ons trots op Suze, Saar, Violetta, Kimberley en Jill!

Goed gedaan meiden!



Groep 8 presenteert...

Afgelopen week presenteerden de kinderen van groep 8 in een tentoonstelling hun 
belevenissen en activiteiten van hun schoolkamp. De kinderen van de andere groepen 
kwamen belangstellend een kijkje nemen. Het was mooi om te zien dat er op er veel 
interactie was tussen de kinderen uit de verschillende groepen. Leren van en met elkaar!

Verjaardagfeestje leerkrachten

Heel toevallig zijn alle meester en juffen bij ons op school op dezelfde dag jarig. Dit wordt 
op woensdag 27 juni gevierd. Veel kinderen vinden het leuk hun juf/meester een klein 
cadeautje te geven, maar wij zijn ook al heel erg blij met een mooie tekening. Op deze 
ochtend zullen er allemaal leuke spelletjes worden gedaan. We maken er een gezellige 
ochtend van.

Groene tuindersvingers gezocht!

Welke vader, moeder, opa en/of oma zou volgend schooljaar 
willen helpen met de verzorging van onze schooltuin.
Aanmelden kan bij meester René



Meepraten op school? In de MR natuurlijk! 

Wat is een MR? 
Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer  
eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om de vorm van onderwijs, personeelsbeleid, Passend Onderwijs, financiën, etc. De 
Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak. 

De MR bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daar op advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter 
sprake of neemt initiatieven die de school aangaan of het onderwijs ten goede komen. De MR heeft regelmatig contact met de directie die als 
adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont. 

Wie zitten in de MR? 
De MR bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding van beide 4 personen met als voorkeur een gelijke verdeling over beide locaties. 
De leden worden gekozen door hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen maximaal zes 
jaar zitting hebben in de MR. 

Verkiezingen 
Van 3 van de leden loopt de termijn af dus heeft u een kritische, open houding en wilt u meepraten over wat er in en om onze school gebeurt? Stel 
u dan verkiesbaar voor de volgende MR- verkiezingen!   

Naast 1 plek voor de dalton zijn er ook twee open plekken voor de Wilhelmina. Aangezien de locatie Wilhelmina op dit moment niet
vertegenwoordigd is in de MR en wij het erg belangrijk vinden dat beide locaties een stem hebben, willen wij ook vooral de ouders van de 
Wilhelmina oproepen zich verkiesbaar te stellen!  
Geïnteresseerd? Stuurt u voor 28 juni een foto met een kort stukje over uzelf naar emailadres mrdriekleur@stoow.nl invullen. 
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