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Nieuwsbrief  
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28 juni 2016 

In deze nieuwsbrief:  

Activiteitenoverzicht: 

 28-06: MR vergadering 

 30-06: Rapporten mee! 

 04-07 t/m 08-07: 

Rapportgesprekken 

 13-07: Musical 

 14-07: Wisselochtend 

 14-07 Afscheid oudste 

kleuters/pannenkoeken 

 Afscheid Korine 

 15-07: Laatste schooldag: 

Vanaf 12:00 uur 

Zomervakantie! 

 Zomervakantie van 15 juli 

t/m 28 augustus 

Aanwezigheid MIB-er, 

directeur, teamleider 

MIB-er Wendy 
28-06, 05-07, 06-07, 12-07, 13-07 
 
Directeur Christa.  
28-06, 05-07, 06-07, 11-07, 13-07 
 
Teamleider Marrit 
30-06, 07-07, 14-07 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het team: 

Rapporten mee! 

Op 30 juni krijgen alle 

leerlingen hun rapport mee. 

U kunt de rapporten tevens 

inzien in het ouderportaal van 

Parnassys. Vanaf groep 4 zijn 

de leerlingen verplicht om bij 

deze rapportgesprekken te 

zijn. Van 4 juli t/m 8 juli zijn 

de rapportgesprekken 

ingepland. Hierover heeft u 

inmiddels bericht gehad.  

 

Wisselochtend 

Op 14 juli is er een 

wisselochtend. Deze ochtend 

gaan alle leerlingen een kijkje 

nemen in de groep waar ze 

volgend jaar zitten.  

 

Musical groep 8 

Op 13 juli zal groep 7-8 de 

musical opvoeren. De groep 

zal een voorstelling geven 

voor alle leerlingen van de 

school en ’s avonds voor 

genodigden. Zoals u 

waarschijnlijk al heeft gezien,  

vindt dit plaats in het 

speellokaal. Met de hulp van 

een aantal ouders zijn 

podium en decor gemaakt. 

Hartelijk bedankt hiervoor!  

 

Ipad bestellen groep 2 

Vanaf groep 3 krijgt u de 

mogelijkheid zelf een Ipad te 

bestellen voor uw kind(eren). 

Een aantal ouders van groep 

2 hebben aangegeven een 

Ipad te willen bestellen. Dit 

kan op twee manieren: 

1. Direct via de webshop 

van onze leverancier: 

https://educatie.infotheek

.com/wp-

login.php?action=register

&school=fidarda 

Als u hiervoor kiest, moet 

de Ipad direct in zijn 

geheel betaald worden.  

2. Via de schooldirecteur is 

het mogelijk een iPad te 

bestellen met gespreide 

betaling of met betaling 

per factuur. Hiervoor kunt 

u een afspraak maken 

met Christa of Marrit.  

 

Bibliotheek boeken 

In de vakantie zullen we geen 

boeken uitlenen van de 

schoolbibliotheek. Dus 

volgende week dinsdag 

graag de boeken 

inleveren. Zo kunnen we 

kijken of alle boeken er nog 

zijn. In de vakantie is lezen 

uiteraard mogelijk via 

https://vakantiebieb.nl/  

 

MR-lid gezocht 

Eens in de zoveel tijd moet 

de MR van samenstelling 

wisselen. Dit komt soms 

doordat een MR-lid zijn of 

haar maximale zittingstijd er 

op heeft zitten, maar soms 

ook doordat een MR-lid geen 

kinderen meer op school 

heeft. Om te voorkomen dat 

we komend jaar te weinig 

MR-leden hebben, gaat de 

MR nu alvast op zoek naar 

een nieuw MR-lid. Bij 

interesse kunt u zich 

aanmelden bij juf Korine of 

juf Abigail.  
 

Verlof i.v.m. Suikerfeest 

Wanneer kinderen i.v.m. het 

Suikerfeest verlof willen  kan 

dit via het aanvraag 

formulier. Deze zijn op school 

verkrijgbaar. 

 

Bezoek van de Slingeborg 

Vorige week was er bezoek 

van bewoners van de 

https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
https://educatie.infotheek.com/wp-login.php?action=register&school=fidarda
https://vakantiebieb.nl/
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Slingeborgh Een paar keer 

per jaar komen we met de 

kinderen in de Slingeborgh 

voor verschillende acties.  

Omdat het onderwijs van 

tegenwoordig heel anders is 

geworden leek het ons leuk 

ook de ouderen eens in de 

school te laten komen. 

Kinderen vertelden over onze 

school en wat ze leren. 

Bovendien hebben de 

bewoners van de Slingeborgh 

nog naar een repetitie van de 

eindmusical gekeken, waar 

ze erg van hebben genoten. 

Ze wilden allemaal wel graag 

weer naar school. 

 

 

 

 

Vanuit de groepen: 

 

Groep 3 /4 

 

We zijn gisterochtend, na een 

weekend vol plezier en weinig 

slaap, weer met goede moed 

begonnen aan de laatste drie 

weken school voordat de 

zomervakantie begint. Het 

aftellen is nu echt begonnen. 

 

We zijn nog op zoek naar drie 

logeeradressen in de 

zomervakantie: 

 

- Voor onze twee 

goudvissen; 

- Voor onze guppies;  

- Voor onze planten. 

 

Natuurlijk is het mogelijk om 

de vissen in verschillende 

huishoudens te verzorgen als 

dat beter uitkomt met 

geplande vakanties. 
(Bijvoorbeeld: Twee weken bij de 
familie Z, dan drie weken bij de 
familie E en dan nog een weekje bij 
familie X)  
Kom gerust even langs om te 

overleggen!! 

 

 

Groep 5/6 

De tijd vliegt voorbij! Nog 

drie weken en dat zit het 

schooljaar er alweer op.  

Voor het rekenen hebben we 

tijdens het laatste 

leergesprek de laatste doelen 

voor deze weken bepaald.  

 

Inkie 

Voor Inkie zoeken we in de 

zomervakantie nog een 

logeeradresje….Wie o wie….? 

 

Plastic tassen 

Heeft u nog tasjes liggen 

waar u niets meer mee doet? 

Wij houden ons van harte 

aanbevolen.  

 

Groep 7/8 

 

Gym 

In verband met het oefenen 

voor de musical hebben we 

vandaag onze laatste gymles 

op dinsdag in de timp gehad. 

Op vrijdag gymnastieken de 

leerlingen nog wel 2 keer in 

de timp. 

 

Toetsen 

Toets geschiedenis,30 juni 

H5. 

Toets Aardrijkskunde en 

topografie 6 juli H5. 

 

 

 

Musical (hh) 

Wilt u met uw zoon/dochter 

kijken of ze alle kleding en 

attributen voor de musical 

compleet hebben? 

 

 

================== 

Indien u nog vragen hebt 

n.a.v. deze nieuwsbrief of 

over de dagelijkse gang van 

zaken op school, loop dan 

gerust de school binnen en 

ga in gesprek met de 
leerkracht en/of de directeur. 
 
 
Hartelijke groeten, 
 
Team Maria in Campisschool 
 
 
 
 


