NIEUWSBRIEF 25 mei 2022
Agenda
Welkom op school
26/27-05
07-06
08-06
09-06
10-06
13-06
14-06
14-06
15-06

Hemelvaartweekend
Schoolfotograaf
Bestuursvergadering-MR-vergadering
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Beesdse Markt, kinderen zijn vrij
OR-vergadering
Inloopgesprekken
Potloodadviesgesprekken groep 7
Praktisch verkeersexamen groep 8

Centrale Eindtoets uitslagen

We hebben de uitslag van de Centrale
eindtoets binnen. Zoals altijd is dit heel
spannend voor de kinderen. Soms valt
de uitslag mee, maar soms ook wel
eens een beetje tegen. Wanneer je
voor jezelf maar weet dat je je best
hebt gedaan, is de score altijd goed.
Als school zijn we trots op jullie allemaal, omdat jullie
er met elkaar voor gezorgd hebben, dat wij weer ruim
boven het landelijk gemiddelde hebben gescoord.
Jullie hebben gemiddeld dit jaar zelfs een score gehaald van 538,1 (landelijk gemiddelde was 534,8).

Stef Blaauw
Saar Scheurwater

groep 1
groep 1

Juf Caya

Komend schooljaar zal juf Caya niet meer als leerkracht werkzaam zijn bij ons op school. Zij volgt een
opleiding voor het behalen van haar gymbevoegdheid.
Om haar diploma te behalen, moet zij nog enkele gymnastieklessen geven; dit doet zij bij ons op school. Dit
schooljaar zal juf Caya geen groepstaken meer vervullen in de klas. In samenspraak met haar, stemmen wij
nog af op welke wijze wij afscheid van haar nemen.
Uiteraard zullen wij u daar t.z.t. over informeren.

Juf Lianne

Gelukkig gaat het weer een beetje beter met juf Lianne! In de weken voor de zomervakantie zal zij op arbeidstherapeutische basis enkele uren per week op
school zijn.

Schoolfotograaf

Dinsdag 7 juni a.s. komt de
schoolfotograaf. Naast de individuele- en groepsfoto’s worden er ook foto’s van broertjes
en zusjes gemaakt. Wanneer
Schoolreisje
u een foto wilt met broertje(s)/
De kinderen van groep 1 t/m 6 hebben vandaag te
zusje(s) die nog niet of niet meer bij ons op school zit
horen gekregen waar we met het
(ten), dan is daar gelegenheid voor. Wilt u hier gebruik
schoolreisje naar toegaan. Volgen- van maken, geef dit dan vóór dinsdag 31 mei a.s. door
de week krijgen zij een briefje met per mail (lingelaar@lingelaar.nl) of aan de leerkracht
praktische informatie over het
van uw kind. U krijgt dan zo snel mogelijk het tijdstip
schoolreisje mee .
waarop u verwacht wordt van ons door.
Wij hopen op mooi weer en gaan er
een gezellige, sportieve dag van
Jarigen juni
maken.
Liv Ooms
groep 4
5 juni
Renzo van Mourik groep 6
8 juni
De kosten voor het schoolreisje zijn € 25,00 per leer- Stan van Zandwijk groep 1
19 juni
ling. Wilt u dit bedrag voor woensdag 1 juni a.s. overmaken?
Betalen kunt u door deze QR-code
te scannen, op de QR-code te klikken of door € 25,00 (of een veelvoud
daar van) over te maken naar NL52
RABO 0313101248 t.n.v. CBS Lingelaar o.v.v. Schoolreisje en de
naam van uw kind(eren).

Bijlagen:
 28 mei

Concert LingeVocaal
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