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Agenda juni
22
29
30

: Rapport mee naar huis
: Groep 8 lasergamen
: Afscheid juf Ina
: Doorschuifmiddag gr. 1 t/m 7 (kennismaken met nieuwe juf/meester)
: groep 8 ‘s middags vrij

Agenda juli
1

2

: Verjaardag vieren leerkrachten (alleen groep 8)
: 12.30 uur Groep 8 afscheidslunch met alle leerkrachten (op plein)
: 19.00 uur afscheidsavond gr. 8 in Partycentrum
: Laatste schooldag
: Verjaardag vieren leerkrachten (gr. 1 tm 7)
: Groep 8 is vrij

Agenda augustus
17

: Start nieuwe schooljaar

Agenda september
3

: Studiemiddag leerkrachten (leerlingen zijn vanaf 12.00 uur vrij)

Afscheid juf Ina (Intern Begeleider)
Op dinsdag 30 juni nemen wij op feestelijke wijze afscheid van juf Ina. Sinds 2011 werkt juf Ina
op obs de Bouwsteen als IB-er en heeft in deze periode veel leerlingen en ouders gezien en
begeleidt. Ook was juf Ina dit schooljaar 40 jaar werkzaam in het onderwijs. Het is een
bewuste keuze om afscheid te nemen van het onderwijs en vervroegd met pensioen te gaan.
Werken in het onderwijs heeft ze altijd met heel veel plezier gedaan, maar voor nu is er een
nieuwe periode in haar leven aangebroken.
Wij willen juf Ina een feestelijk afscheid geven!
In deze coronatijd valt dit niet mee, maar we
hebben met het team en de leerlingen voor
dinsdag 30 juni een leuk en ontspannen programma
voorbereid. Ina was bij ons op school niet alleen
Ib-er, maar ook de cultuurcoördinator. Zij heeft er
o.a. voor gezorgd dat de subsidie rondkwam om
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drie jaar lang het muziekonderwijs een impuls te
geven op de Bouwsteen. Ook regelde Ina dat alle leerlingen ieder jaar een cultureel uitje
hadden. Cultuur heeft altijd hoog in vaandel gestaan bij haar. Ze zag het als haar missie om
leerlingen hier op diverse manieren kennis mee te laten maken.
Wat gaan we doen op dinsdag 30 juni?
‘s morgens wordt Ina met een bijzondere auto van huis
opgehaald en wordt ze feestelijk aangekleed als ‘Koningin van
de cultuur’. Rond 9.00 uur verwachten we dat juf Ina bij school
zal aankomen. We willen haar daar met een ‘erehaag’ van
leerlingen en ouders verwelkomen. Ouders die hierbij aanwezig
willen zijn, zijn dus van harte welkom! In verband met de
coronaregels laten we de kinderen met de rug tegen de heg
tegenover elkaar. Ouders kunnen dan achter de haag gaan
staan.
Na aankomst is er een kort welkomstwoord. Daarna gaan juf Ina en alle kinderen de school
binnen. Op de bovenverdieping wordt door iedere groep een optreden verzorgd, uiteraard
met een cultureel tintje. Hierbij houden we ook weer de coronaregels in acht. Natuurlijk biedt
ook iedere groep een gezamenlijk cadeau aan. Mochten er kinderen zijn die ook nog
persoonlijk iets aan juf Ina willen geven, is dit ook mogelijk. Deze feestelijke ochtend eindigt
rond 12uur.

Nieuwe collega
Vandaag is bekend geworden dat juf Esther Leeraar (ja, haar achternaam is goed gespeld
)
met ingang van het nieuwe schooljaar voor twee dagen per week ons team komt versterken.
Voor komend schooljaar zal zij in groep 8 lesgeven op dinsdag en woensdag. Zolang juf
Martine nog niet hersteld is, zal juf Esther ook op maandag, donderdag en vrijdag lesgeven
aan groep 8. Juf Esther is al bekend met onze school. Zij heeft haar afstudeerstage twee jaar
geleden bij ons op school in groep7/8 gedaan en dit schooljaar vervangt ze vanaf januari in
groep 8. Wij wensen juf Esther een heel plezierige tijd op de Bouwsteen! Welkom!

Doorschuifmiddag dinsdag 30 juni
In de laatste week van dit schooljaar gaan de leerlingen alvast kennismaken met de nieuwe
juf of meester. Dit doen we op dinsdag 30 juni van 13.00 tot 14.00 uur.

Laatste schooldag en verjaardag juf/meester groep 1 t/m 7
‘s Morgens vieren we de verjaardagen van de leerkrachten. De leerlingen mogen iets leuks
meenemen voor hun juf of meester, maar dit is zeker niet verplicht.
Voor tussen de middag vragen we iedereen om zelf een lekkere/ bijzondere lunch mee te
nemen. De hele dag wordt met de eigen groep en leerkracht doorgebracht. Om 14.00 uur zijn
alle kinderen vrij en begint de vakantie.
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Bij mooi weer willen we graag een waterfestijn
houden per groep. Heeft u een zwembadje ter
beschikking, geeft u dat dan door aan de
groepsleerkracht van uw kind. Kinderen mogen
deze dag dan ook een waterpistool meenemen
(geen waterballonnen).Via klasbord of e-mail
houdt de leerkracht u op de hoogte.

Oudergesprekken juni
In de week van 22 juni stonden de oudergesprekken gepland. Helaas mogen we volgens
corona-protocol geen 10-minuten-gesprekken houden. Wij betreuren dit ten zeerste en
hadden u graag persoonlijk ontmoet. Echter moeten ook wij ons aan de regels houden.
Het kan natuurlijk zo zijn dat er van uw kant behoefte is om de leerkracht te spreken. Dat kan!
Mailt u dan uiterlijk dinsdag 23 juni voor 14.00 uur naar de leerkracht van uw kind met de
melding dat u graag gebeld wilt worden. Vermeldt u dan ook alstublieft uw telefoonnummer
waarop u gebeld wilt worden. Misschien kunt u dan ook al aangeven waarover u het wilt
hebben, zodat de leerkracht zich voor kan bereiden. Van de leerkracht krijgt u dan bericht
welke datum en tijd (ongeveer) gebeld wordt.

Rapporten
De kinderen krijgen op maandag 22 juni hun rapport mee naar huis. Deze zal er anders uitzien
dan u gewend bent. In de periode na het vorige rapport hebben de kinderen een hele periode
thuis gewerkt, methodetoetsen zijn anders verlopen en de leerkracht heeft het kind te weinig
fysiek bezig gezien. We geven deze periode dan ook geen cijfers maar letters op het rapport.
(Uitleg staat voor in het rapport). Ook kan het zijn dat bepaalde vakken niet goed te
beoordelen zijn. Vakken waar we niet voldoende zicht op hebben gehad, worden niet
beoordeeld.

Bijna vakantie…. En dank!
Nog ruim twee weken en dan hebben we vakantie. Het was een bijzonder jaar! Het team van
obs de Bouwsteen heeft, ondanks de corona perikelen een heel fijn schooljaar gehad!

Wij bedanken alle ouders voor de geweldige inzet bij
het helpen van de diverse activiteiten! Want die zijn
er echt wel geweest! Heel hartelijk dank en alvast een
heel fijne vakantie gewenst!
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