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Info:
Bubbel de bubbel de bubbel… Wij bubbelen nog even verder hier.
Wat een ontzettend leuke ochtend was het vanmorgen.
Getrakteerd op een hoop bubbels, bubbelgedachten en
bubbelgeluk hebben veel ouders samen met hun kinderen een
rondje gemaakt door de vernieuwde school. Leuk dat jullie er
waren!
De nieuwbrief is deze week kort, maar we hebben desondanks
veel op het programma staan. We puzzelen druk verder met de
formatie, met vakleerkrachten en met de indelingen voor komend
schooljaar. Het afronden van het schooljaar en de bijbehorende
evaluatie staan op de agenda voor onze studiedag vrijdag. De
uitnodiging voor de rapportgesprekken kunt u daarna ook weer
van ons verwachten.
Vandaag genoten van de samenwerking met Sinne en van de korte
en leuke gesprekken met u en de kinderen.

Social schools
Vanaf komend
schooljaar zullen wij
overgaan op Social
Schools. Dit is een
compleet en online
communicatiemiddel
voor school richting
ouders en andersom.
Het biedt een website (deze zal na de zomervakantie de
lucht in gaan) maar ook een app.
U heeft een mail gekregen op het mailadres dat bij ons
in Parnassys staat. In deze mail staat informatie en een
koppelcode. Met behulp van deze koppelcode komt u in
de schoolomgeving.
Tot aan de zomervakantie is het nog een
uitprobeerfase. Na de zomervakantie zal de
communicatie via dit medium gaan en zal het onder
andere Klasbord, datumprikker voor
rapportgesprekken, de nieuwsbrief, absent melden en
andere korte communicatie vervangen.
Via de onderstaande mail kunt u nog extra informatie bekijken.
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delayms=3000&loop=false&start=false
&slide=id.p

Bubbelfeest:
Vandaag hebben we ons

Bubbelfeest gehouden. Fijn

dat veel ouders toch de school even weer van binnen konden
zien. Fijn ook dat we hier toch een klein feestje aan konden
verbinden. Dank aan iedereen die mee heeft geholpen dit te
organiseren. In deze nieuwsbrief ook een paar foto’s met een
sfeerimpressie van deze dag.

Planning:
Hieronder de planning voor de komende schoolweek:

Dag
Maandag

Activiteit
IB aanwezig

Dinsdag

Datum Activiteit
07/06 Deze week ook
Cito toetsen en
HGPD
gesprekken
08/06

Woensdag

09/06

Directie
aanwezig
IB aanwezig

Donderdag 10/06
Vrijdag

11/06

STEAM lessen
op school
Studiedag
Alle kinderen
vrij!

Directie
aanwezig
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