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Rapporten inleveren
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22 juni

25 juni
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Volledig naar school
Start Citotoetsen
Evaluatiedag
leerkrachten
alle lln. Vrij
Rapporten mee
Laatse schooldag
Zomervakantie
Start nieuw schooljaar

Welkom op de Reinbôge
Nieuw bij ons op school zijn Niels en Renske.
Welkom in groep 1.

8 juni

We missen nog een groot aantal rapporten van de
leerlingen. Zou u ze zo snel mogelijk mee naar
school willen geven? Dan kunnen de leerkrachten
de rapporten ook op tijd invullen.

Rapportgesprekken
Donderdag 25 juni
krijgen de leerlingen het
rapport mee naar huis.
Vanwege de situatie
rondom he coronavirus
hebben wij besloten
geen rapportgesprekken met ouders te doen.
Mocht u toch graag meer informatie willen over de
ontwikkeling van uw kind dan kunt u telefonisch of
via de mail contact opnemen met de leerkracht van
uw kind.

Rots en Water
Vanaf 8 juni zijn alle leerlingen weer welkom op de
Reinbôge. We volgen het protocol van de PO-raad
en daarom blijven gemaakte afspraken die reeds
gecommuniceerd zijn via de mail van kracht.
Schooltijden blijven nog steeds: groep 1 t/m 5
begint om 8.30 uur tot 14.15 uur en groep 6 t/m 8
start om 8.45 uur tot 14.30 uur.
Op de website stond vermeld dat 8 juni een vrije dag
zou zijn voor leerlingen zodat leerkrachten een
studiedag konden hebben. Deze margedag komt te
vervallen. Leerlingen kunnen gewoon naar school.

Cito toetsen
Vanaf 2 juni zullen de Cito toetsen worden
afgenomen op school. De resultaten van deze
toetsen zullen voor de leerkrachten een goede
beginsituatie zijn voor het onderwijs van komend
schooljaar. Goed slapen, goed ontbijten en een
goed gevulde lunchtrommel zijn weer erg belangijk
deze weken!

Nog voor de zomervakantie zal er in de bovenbouw
gestart worden met Rots en Water. Hieronder kunt
u informatie lezen van de trainer.
Beste ouders/verzorgers,
Op donderdag 11 juni starten we op de Reinbôge
met Rots en Water. Voor de zomervakantie worden
er 3 lessen gegeven, na de vakantie gaan we de
lessen vervolgen. Bij de laatste les worden de ouders
uitgenodigd, deze uitnodiging volgt nog. Tijdens de
Rots en Water lessen gaan we aan de slag met het
groepsproces en worden de oudste leerlingen
voorbereid op het voortgezet onderwijs. De
volgende thema’s komen aan bod: Hoe ga je om
met pestgedrag? Wat te doen bij conflicten? Hoe ga
je om met een bedreigende groep? Vertrouwen in
jezelf en in de ander, je grenzen aangeven,
meeloopgedrag en zelfverdediging. Tijdens de
trainingen worden er veel praktische oefeningen
gedaan en deze worden later geëvalueerd tijdens
het kringgesprek.
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Met vriendelijke groet,
Willem Jan Postma
Rots en Water trainer

Laatse schooldag
Donderdag 2 juli is de laatste schooldag. We zijn
aan het kijken naar een leuke invulling. Verder
informatie volgt nog.

Toestemmingsformulier beeldmateriaal
We missen van een aantal leerlingen het formulier
waarop u als ouders wel/geen toestemming geeft
voor het plaatsen van beeldmateriaal. Zou u dit
formulier zo snel mogelijk aan uw kind mee naar
school kunnen geven?
Meer informatie kunt u vinden:
www.abbsdereinboge.nl
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