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Nieuwsbrief Juni  

 

Beste ouders, verzorgers,  

 

Hierbij sturen wij u onze maandelijkse nieuwsbrief toe met daarin belangrijke data 

voor de komende periode en nieuwsberichten over de ontwikkelingen in en rondom 

de school. 

Kalender juni 2022  Kalender juli 2022 

3 juni Start nieuwe workshops 1 juli Meester & juffendag 

6 juni 2e Pinksterdag 5 juli Laatste natte zwemles groep 3-

5-6 

7 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 5 juli Tormijntheater  

10 juni Westerbork groep 7-8 6 juli Musical groep 7-8 

12 juni Buitenspeeldag Kindcentrum 6 juli uitkruien leerkrachten en 

groep 8 

21 juni Natte gymles groep 3-5-6 8 juli Koffieochtend 

20 t/m 24 

juni 

Rapportgesprekken 8 juli Alle leerlingen 12:00 uur vrij 

24 juni Rapporten mee naar huis  

 

24 juni Presentaties van de workshops 

13:30 tot 14:00 uur 

27 juni Technieklokaal groep 7-8 

28 juni Groep 1-2-3 Schoolreis 

28 juni Voorlichting over groepsdruk 

voor groep 7-8 

30 juni MR vergadering 

 

Cito Eindtoets  

Alle leerlingen uit groep 8 hebben in april de Cito eindtoets gemaakt. Iedereen heeft 

hard gewerkt en ontzettend zijn best gedaan. De leerlingen hebben allemaal een 

mooi persoonlijk resultaat laten zien. We zijn dan ook erg blij dat het eindresultaat 

van de school ook dit jaar weer boven het landelijk gemiddelde zit. 
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Rapporten  

Zoals u in de kalender ziet gaan op 24 juni de rapporten weer mee naar huis. Op dit 

moment zijn er nog niet alle rapporten teruggekomen op school. Wij willen daarom 

iedereen vragen om de rapporten die thuis liggen weer in te leveren op school. 

Alvast bedankt. 

Workshops 

Op vrijdag 3 juni start er weer een 

nieuwe workshop ronde, dit maal zijn er 

o.a. de workshops sieraden maken, een 

workshop ‘talen’ en tuinieren.  

Op 24 juni van 13:30 tot 14:00 uur zijn de 

presentaties en zijn alle creaties te 

bewonderen! Wij hopen u allen te zien.  

 

Typcursus  

Zit jij in groep 6,7 of 8 en wil je graag 

deelnemen aan de cursus computertypen, 

Word, Powerpoint dan is mogelijk om je 

hiervoor op te geven. De volgende 

aspecten komen hierin o.a. aanbod; Je 

leert blind typen met 10 vingers, mooie 

opmaak van teksten, tabellen en 

presentaties maken. Een echte investering 

voor de toekomst! 

 

Vanaf 8 aanmeldingen is het mogelijk om deze cursus vanuit het Haarhoes te geven. 

Wanneer er minder aanmeldingen zijn, is de organisatie genoodzaakt om het elders 

te verzorgen. Inschrijven kan via de website; www.guldenloon.nl 

Zie voor meer informatie ook de bijlage.  

 

Vanuit Sportfederatie Berkelland, Kampioenschap stoepranden 

Beste basisscholen uit Neede,  

Aanstaande donderdag is het zover, het kampioenschap stoepranden. Heb jij je 

nog niet opgegeven en wil je graag meedoen?! Meld je aan via onderstaande link.  

Meedoen betekent kans maken op prijzen en toegang om deel te nemen aan het 

NK in Arnhem, maar vooral een hele leuke gezellige middag! 

 

Inloop is vanaf 14:30 om 15:00 uur willen we starten met het kampioenschap. Het 

evenement zou uiterlijk tot 17:15 uur duren, we hopen rond 17:00 uur klaar te zijn. 

  

https://www.sjorssportief.nl/activiteit/251744/kampioenschap-stoepranden-

berkelland Zie ook de flyer in de bijlage 

http://www.guldenloon.nl/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2Factiviteit%2F251744%2Fkampioenschap-stoepranden-berkelland&data=05%7C01%7Ca.grobbee%40oponoa.nl%7C0d9fc7fa177548ed1d9408da43064219%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637895991702404826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zJbws2iBnvBl7PnDSU4ssVudJB%2Bh9OVy4YSeN0pj7bI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sjorssportief.nl%2Factiviteit%2F251744%2Fkampioenschap-stoepranden-berkelland&data=05%7C01%7Ca.grobbee%40oponoa.nl%7C0d9fc7fa177548ed1d9408da43064219%7C5920b83804de47818790c1478e648f29%7C0%7C0%7C637895991702404826%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zJbws2iBnvBl7PnDSU4ssVudJB%2Bh9OVy4YSeN0pj7bI%3D&reserved=0

