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Belangrijke	  data	  
wo	  24	  juni	  	  

!	  doordraaiuurtje	  
do	  25	  juni	  
!	  afscheid	  groep	  8	  

di	  30	  juni	  
!	  schoolreisje	  groep	  7	  
wo	  1	  juli	  

!	  waterochtend	  onderbouw	  
vr	  3	  juli	  
!	  leerlingen	  vrij	  -‐	  Studiedag	  

ma	  6	  juli	  tot	  en	  met	  vr	  14	  augustus	  	  
!	  zomervakantie	  
	  

Groepsfoto’s	  
Op	  dinsdag	  16	  juni	  a.s.	  wordt	  van	  elke	  groep	  
een	  groepsfoto	  gemaakt.	  De	  individuele	  foto’s	  

worden	  dit	  jaar	  niet	  gemaakt.	  
	  	  
Schooltandarts	  

De	  tandartsenpraktijken	  in	  het	  land	  zijn	  weer	  
open	  dus	  ook	  de	  schooltandarts	  mag	  weer	  

komen.	  Op	  22	  juni	  komt	  zij	  langs.	  
	  	  
Zomerschool	  

Alle	  kinderen	  van	  groep	  5-‐6-‐7	  hebben	  
informatie	  meegekregen	  over	  de	  
zomerscholen	  die	  ons	  bestuur	  AWBR	  

faciliteert	  met	  subsidie	  van	  de	  gemeente.	  Alle	  
AWBR	  scholen	  mogen	  elk	  ongeveer	  7	  kinderen	  
aanmelden.	  De	  Zomerschool	  wordt	  

georganiseerd	  door	  SKC	  Stichting	  voor	  Kennis	  
en	  Sociale	  Cohesie.	  Zij	  hebben	  veel	  ervaring	  
op	  dit	  gebied.	  

	  	  
Kleutermeubilair	  
A.s.	  woensdag	  vanaf	  11.00	  uur	  kunt	  u	  oud	  

kleutermeubilair	  komen	  ophalen	  als	  u	  
geïnteresseerd	  bent.	  Madeleine	  heeft	  u	  
daarover	  gemaild.	  Ingang	  via	  het	  hek	  aan	  de	  

Van	  Kinsbergenstraat.	  
	  	  

School’s	  cool	  
Vrijwillige	  thuismentoren	  bieden	  één	  op	  één	  

begeleiding	  voor	  leerlingen	  die	  extra	  steun	  
nodig	  hebben	  om	  hun	  kansen	  in	  het	  leven	  en	  
voor	  hun	  toekomst	  te	  vergroten.	  De	  mentor	  

en	  leerling	  plannen	  in	  overleg	  wekelijks	  samen	  
op	  dezelfde	  tijd	  een	  mentoruur	  in.	  
Op	  dit	  moment	  vinden	  de	  mentoraten	  online	  

plaats.	  Zodra	  dat	  weer	  mogelijk	  is	  zal	  de	  
mentor	  het	  gezin/de	  leerling	  in	  de	  
thuisomgeving	  van	  de	  leerling	  begeleiden.	  

Aanmelden	  kan	  via	  Charlotte,	  onze	  Intern	  
Begeleider	  voor	  de	  bovenbouw:	  
c.beek@10emeidoorn.nl	  

	  	  
10-‐minutengesprekken	  
Vanaf	  komende	  week	  vinden	  de	  10	  minuten	  

gesprekken	  plaats	  –	  soms	  online,	  soms	  fysiek	  
op	  het	  schoolplein.	  We	  duimen	  voor	  goed	  
weer!	  De	  meesten	  van	  u	  hebben	  de	  rapporten	  

al	  meegekregen	  naar	  huis.	  Zoals	  u	  weet	  dit	  
keer	  een	  sterk	  vereenvoudigde	  versie	  ivm	  de	  

Coronaperikelen.	  
	  	  
Nieuwe	  school	  te	  logeren	  volgend	  jaar	  

Het	  gebouw	  van	  de	  Annie	  MG	  Schmidt	  school	  
is	  bijna	  klaar,	  zij	  verhuizen	  in	  de	  eerste	  week	  
van	  de	  vakantie	  terug	  naar	  de	  Pieter	  

Langendijkstraat.	  
Komend	  schooljaar	  krijgen	  we	  opnieuw	  logés:	  
leerlingen	  van	  groep	  7	  en	  groep	  8	  van	  de	  Sint	  

Jansschool.	  Hun	  school	  wordt	  verbouwd	  en	  
daarom	  krijgen	  zij	  les	  in	  4	  lokalen	  van	  ons	  op	  
de	  2e	  verdieping.	  

	  	  
	  


