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MAANDINFO loc. Zuilenstein

Juni 2019
Alle kleuters gingen in mei
met de bus naar Utrecht,
naar het Catharijne convent

3 juni

Vanaf vandaag hangen de intekenlijsten voor het bijwonen van een open les bij de diverse
klassen. Zie ook verder in deze maandinfo.

3 juni

De ouderraad komt om 20.00 u. op school bij elkaar.

6 juni

Groep 5B gaat naar het Vreeswijks museum in verband met het project Jet en Jan.

7 juni

Groep 3 verzorgt een optreden op het podium om 13.25 u. in de gemeenschapsruimte. Ouders
en andere belangstellenden zijn van harte welkom om dit bij te wonen. Graag om 13.25 u.
aanwezig.

10 juni

2de pinksterdag, alle leerlingen zijn vandaag vrij.

11 juni

Studiedag voor de leerkrachten. Alle leerlingen zijn vandaag vrij.

14 juni

Vossenjacht aanvang 18.00 u. Zie ook de eerder ontvangen uitnodiging hierover.

17 juni

Start van het nieuwe leskracht thema Around the world, wereldse gebieden.

17 juni

Ouderavond voor de ouders van de leerlingen van groep 5,6 en 7. Op deze avond willen we u
informeren over de plannen voor volgend schooljaar wat betreft onze bovenbouwleerlingen.

18 juni

De MR komt om 19.30 u. bij elkaar.

18 juni

Vandaag is de gelegenheid om tussen de gevonden voorwerpen te kijken of er iets van uw kind
bij zit. De spullen liggen in de gemeenschappelijke ruimte uitgestald.

19 juni

Om 16.00 organiseren we een moment voor de ouders van groep 4 over volgend schooljaar.

22 juni

Vandaag ontvangen alle ouders een mail met de groepsindeling voor volgend schooljaar.

Open lessen
Op 18 + 20 juni wordt u de mogelijkheid geboden om een les in de klas van uw kind bij te wonen aan het begin
van de ochtend. Mocht u dat willen, wilt u dan uw naam op de intekenlijst schrijven? Deze hangen bij de klassen.
Vanwege de ruimte is het niet mogelijk meer dan 5 ouders toe te laten per les, vol is vol!

Vakantie en studiedagen 2019-2020
Op veler verzoek alvast de vrije dagen voor volgend schooljaar zodat u er in uw planning rekening mee kunt
houden:
Studiedag
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Studiedag
Studiedag
Krokusvakantie
Studiedag
Paasvakantie
Meivakantie
Studiedag
Studiedag
Hemelvaartsvakantie
Pinkstervakantie
Studiedag
Zomervakantie

18 oktober
21-25 oktober
23 december – 3 januari
6 januari
21 februari
24-28 februari
23 maart
10-13 april
27 april -5 mei
15 mei (na de avondvierdaagse)
20 mei
21-22 mei
1-5 juni
8 juni
20 juli -28 augustus

Traktatie op de verjaardagen
Om te voorkomen dat traktaties steeds groter en meer worden, willen we u vragen de traktatie die uw kind
uitdeelt op zijn of haar verjaardag klein te houden en niet meer dan 1 ding te laten uitdelen.

-

-

Van de MR
Op 9 mei heeft de MR vergaderd. Het tweede deel van de avond werd bijgewoond door twee mogelijke nieuwe
MR leden van de locatie Wijkersloot. Wij geven u graag een terugkoppeling van de belangrijkste punten van deze
vergadering.
Er wordt gesproken over de formatie voor het komend schooljaar. Er zal een ouderavond worden gehouden om
ouders te informeren over de groepsindeling van komend schooljaar. Als MR willen wij u adviseren om hierbij
aanwezig te zijn.
De school is bezig om in het nieuwe schooljaar genoeg zaalruimte voor de gymlessen beschikbaar te hebben. Het
uitgangspunt is dat alle groepen twee keer in de week gym krijgen.
We kijken met elkaar naar de studiedagen in het nieuwe schooljaar, de MR geeft aan dat een studiedag na de
A4daagse erg wenselijk is.
Vanuit Fluenta bezocht een specialist de scholen om te adviseren over de arbeidsomstandigheden.
Het Lokaal van de Toekomst functioneert goed, een volgende doelstelling is om Locatie Zuilenstein hier meer bij
te betrekken. De contactpersoon vanuit de Marnixacademie zal hier verder mee aan de slag gaan.
We bespreken met elkaar de uitvoering van Leskracht.
Mr jaarplan blijft in dezelfde vorm bestaan.
Het Taakbeleid van de leerkrachten is door de PMR goedgekeurd.
De schoolgids voor komend schooljaar wordt met elkaar besproken en waar nodig aangepast.
Mocht u naar aanleiding van deze terugkoppeling vragen hebben, dan kunt u uw vraag stellen via
mrbeatrix@fluenta.nl of één van de MR- leden op uw locatie aanspreken. Dit geldt natuurlijk ook altijd voor
andere onderwerpen die u wilt delen met de MR.
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