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Kamp groep 8 en schoolverlaters NK1
Woensdag 15 juni, op de fiets naar Uitdam!
Volgende week vrijdag willen wij wel een paar
leuke verhaaltjes van jullie in de nieuwsbrief!
Wij zijn benieuwd hoe jullie het hebben gehad en
wat jullie allemaal hebben gedaan. De foto’s
komen volgende week ook op onze Facebook
pagina te staan, dus hou deze in de gaten!

Groep 6/7 vaderdag
Een aantal vaders van de leerlingen uit groep 6/7 moeten nog even wachten op hun
vaderdag cadeautje tot volgende week. Juf Nina is met haar fiets ongelukkig ten val
gekomen en heeft zich erg bezeerd. Zij moet een aantal dagen rusten van de dokter.
Wij hopen dat ze van de schrik bij zal komen en zich snel weer beter voelt, Nina veel
beterschap!
Huiswerkbegeleiding
Verlenging van onderwijstijd in de vorm van huiswerkbegeleiding is een van de didactische
aanpakken met bewezen positieve invloed op de leerprestaties. Echter beschikt niet elk kind
thuis over de daarvoor benodigde omstandigheden. Vandaar dat steeds meer Amsterdamse
basisscholen kiezen voor huiswerkbeleid in de vorm van huiswerkklassen voor leerlingen die
een extra steuntje kunnen gebruiken. Dit jaar verzorgde het SKC in samenwerking met de
basisschool Het Vogelnest huiswerkbegeleiding voor groepen 5,6 ,7 en 8. De begeleiding
vind wekelijks plaats op de woensdagen na schooltijd en duurt anderhalf uur.
In de informatie bijeenkomst aan het begin van de periode is verteld dat een eigen bijdrage
van €10, betaald moet worden. Niet alle ouders zijn bij deze bijeenkomst geweest waardoor
er verwarring is ontstaan over de eigen bijdrage.
Voor de huiswerkbegeleiding vragen wij alle ouders een eigen bijdrage te leveren van € 10,
voor het hele jaar. U kunt € 10, aan uw kind meegeven zodat hij/zij het de komende
bijeenkomst van de huiswerkbegeleiding kan inleveren.
Rick Klein Schaarsberg
Coördinator
Groep 2, wennen in groep 3
Een bericht voor alle ouders van de leerlingen uit groep 2. Op woensdag 22, donderdag 23
en woensdag 29 juni gaan de leerlingen van groep 2 van 13:00 tot 14:00 uur wennen in
groep 3.
Oudergesprekken, wijziging datum
In verband met het Suikerfeest op dinsdag 5 juli zijn de rapportgesprekken verplaatst naar
donderdag 7 juli.
Agenda
21 juni
23 juni
27 juni

Stadswandeling groep 6/7
Presentatie “Oorlog in mijn Buurt”
Alle kinderen vrij, studiedag

Jarig
25 juni

Milen Angelov

Groep 2/3

