nieuwsbrief
Rembrandt van Rijnsingel 17
2371 RE Roelofarendsveen
071-3313039

26 juni 2020
Nummer 37

Jarigen deze week:

de.klimboom@ssba.net
http://rkbsdeklimboom-ssba.nl

Agenda
maandag 29 juni
dinsdag 30 juni
woensdag 1 juli
donderdag 2 juli
vrijdag 3 juli

Studiedag, de kinderen zijn vrij
-

Zondag 28 juni

Lisa Duivenvoorde
Juf Jenny
Teun Graumans
Bente Groenendijk
Quinten van der Meij

Vrijdag 3 juli

Directie

Nieuwsbrief nr. 38
groep 6
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groep 1-2B
groep 7A

Nieuws van de directeur
Studiedag
Aanstaande maandag is er een studiedag voor het team. Dit betekent dat alle
leerlingen op deze dag vrij zijn.
Formatie
In de bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u informatie vinden over de formatie voor
volgend schooljaar. Op de valreep zijn er nog wijzigingen geweest en hebben we
zodoende een vacature. De formatie is onder voorbehoud. Het zou kunnen dat er
onderling toch nog geschoven moet worden.

Aanwezigheid
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Rapportfolio en
gesprekken

Beste ouders,
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Alles is anders in deze tijd. Ook aan het einde van dit schooljaar zijn er aanpassingen
wat betreft de rapporten en de eindgesprekken.
We zetten ze hieronder op een rijtje:
•
•
•
•

•
Jubileum

De rapporten gaan niet op 1 juli mee naar huis, maar op woensdag 8 juli.
Als bij een vak niets is ingevuld, heeft de leerkracht niet voldoende
beoordelingen om het niveau te bepalen.
Het kan zijn dat de coronatijd de resultaten voor bepaalde vakken op het
rapport (positief of negatief) heeft beïnvloed.
Eindgesprekken:
▫ Als de leerkracht het nodig vindt, wordt er contact opgenomen met de
ouders en een afspraak gemaakt voor een gesprek.
▫ Als een ouder naar aanleiding van het rapport vragen heeft, kan hij/zij
contact opnemen met de leerkracht en een afspraak maken.
De leerkracht bespreekt uiteraard met elk kind het eigen rapport.

Hoera!
Afgelopen woensdag
vierden we dat onze juf
Conny al 40 jaar voor de
klas stond.
Wat een mijlpaal! En
wat zal ze allemaal
hebben meegemaakt in
die tijd?!
Met een grote bos
bloemen en een
overheerlijke taart
hebben we haar
gefeliciteerd.

Feestweek

