N i e u w s b r i e f
Deze nieuwsbrief is van ___________ groep____

8 juni 2018

K
Volgende informatie
De volgende nieuwsbrief zult u ontvangen op 22 juni 2018.

Regel van de week
Deze en de komende week staat de regel ‘Werk netjes en neem
de tijd, het is geen wedstrijd’. centraal. Gedurende week 25
besteden we extra aandacht aan ‘Netjes lopen in de rij, dat hoort
erbij’.
We zouden het op prijs stellen indien u hier thuis aandacht aan
zou willen besteden.

Roken
We hebben in en rondom de school een rookverbod.
Wij vragen u daarom op het plein niet te roken.
Jarige collega
Zaterdag 9 juni is juf Laurie (groep G) jarig, een dag later juf
Sanne (groep F) en 18 juni meneer Gerard.
Geslaagde collega’s
Juf Chantal is geslaagd is voor haar diploma Rekencoördinator.
Juf Karen en juf Astrid zijn geslaagd voor hun studie
Wetenschap en techniek. En juf Karen behaalde ook nog eens
het getuigschrift voor Specialist digitale didaktiek.
Allemaal van harte gefeliciteerd met dit mooie resultaat.

Schoolvaardigheidsproeven
Vandaag hebben de leerlingen van de groepen K en L een tijdje
meegedaan aan de schoolvaardigheidsproeven op Het Rutbeek.
Alhoewel de weersvooruitzichten goed waren, regende het
plaatselijk. En wel zó plaatselijk dat, terwijl we het op de
Ariënsschool ‘lekker’ droog hadden, de leerlingen op Het
Rutbeek natregenenden. Omdat dat voor de leerlingen niet
prettig was, maar vooral om dat het zou kunnen leiden tot
onveilige situaties, heeft de organisatie zich genoodzaakt gezien
om alles af te lassen.
Heel erg jammer, maar uiteraard niets aan te doen.
Vanuit de MR
De MR heeft het tijdens de laatste vergadering opnieuw gehad
over de wenselijkheid en haalbaarheid van de inzet van
klassenouders. Wanneer dit verder is uitgewerkt en is
gecommuniceerd met het team, zult u hier meer van horen.
Daarnaast is tijdens diezelfde vergadering het Huishoudelijk
reglement vastgesteld. In dit reglement worden onderling
gemaakte afspraken vastgelegd, zoals MR-leden, agenda,
verslaglegging en een werkplan/Jaarplanning.
Vrij groep A
De leerlingen van groep A zijn vrijdag 22 juni vrij.
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Voor ‘ in de agenda’
Het schooljaar loopt inmiddels al zo langzamerhand ten einde en
er staan nog een aantal bijzondere dagen gepland:
De schoolverlaters gaan van 10 t/m 12 juli op schoolkamp.
13 juli zijn de leerlingen vrij i.v.m. overdrachtsbesprekingen.
16 juli nemen de schoolverlaters afscheid van de Ariënsschool.
18 juli maken de leerlingen kennis met hun nieuwe groep.
19 juli vieren we meneren- en juffendag en is het tevens de
laatste schooldag.
20 juli begint dan de zomervakantie.

Uitstroom naar het voortgezet onderwijs
De leerlingen die aan het eind van dit schooljaar uitstromen naar
het voortgezet onderwijs, hebben enorm hun best gedaan. (Net
als alle andere leerlingen overigens )
Dit is terug te zien wanneer we kijken naar de uitstroomgegevens
13 leerlingen gaan naar het Praktijkonderwijs, 23 leerlingen gaan
naar het VMBO, verdeeld over ‘Basis’, ‘Kader’ en ‘Theorie’.
Kortom, dames en heren, prima gedaan, we zijn trots op jullie!

Ouderbijdrage (1)
Voor zover u de ouderbijdrage nog niet hebt voldaan, verzoeken
we u dit over te maken op het volgende bankrekeningnummer
NL08 SNSB 0960 7905 43
Vermeld dan a.u.b ook even de naam van uw kind(eren) en dat
het om de ouderbijdrage gaat.
(1 kind € 40,00; 2 kinderen € 75,00; 3 kinderen € 105,00)
Ouderbijdrage (2)
De MR heeft goedkeuring gegeven aan de hoogte van de
ouderbijdrage; dit blijft ongewijzigd. (Zie hierboven)
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