NOG EVEN AAN DE SLAG EN DAN GENIETEN VAN DE
ZOMERVAKANTIE
Over anderhalve week start de zomervakantie. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar voor mij voelt het raar.
De school is nog maar net weer volledig open, iedereen is net weer gewend en over anderhalve week sluiten
we de schooldeuren voor de zomervakantie. Het is zoals het is.
De laatste weken zijn altijd hectisch: kinderen krijgen hun rapport, gaan alvast kennismaken met de nieuwe
groep / leerkracht /het lokaal waar ze volgend schooljaar zitten en we zwaaien de groepen 8 uit. We hebben
ons er heel hard voor gemaakt dat deze groepen het afscheid kunnen krijgen dat ze verdienen. Tóch een
eindmusical en een uitzwaaimoment, ondanks deze rare tijd. We hebben de studiedagen die we de afgelopen
dagen hadden gebruikt om dit schooljaar goed af te ronden en het nieuwe schooljaar goed op te kunnen
starten.
Dit is de laatste officiële nieuwsbrief van dit schooljaar. De kans bestaat dat er volgende week nog een extra
nieuwsbericht komt als we nog belangrijke informatie willen delen. Houd Social Schools dus in de gaten.
In de zomervakantie zijn de school en de peuterspeelzaal gesloten. Vanaf maandag 10 augustus is alle
personeel weer aan het werk op school. De BSO is in de vakantie gewoon geopend.
We begroeten de kinderen graag weer op maandag 17 augustus op de peuterspeelzaal, school én BSO!
Hartelijke groet, mede namens het team,
Joyce Mollema
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Belangrijke data

Juni

Juli

Dinsdag 23

Alle kinderen van groep 1 t/m 7 krijgen hun rapport mee

Woensdag 24 en
donderdag 25

10-minutengesprekken voor kinderen / ouders waarbij het
noodzakelijk is (niet voor iedereen), telefonisch

Donderdag 25

Wisselmiddag: alle kinderen schuiven door naar hun
nieuwe groep/lokaal/leerkracht(en).
Tijdstip: 12.45u – 14.15u.

Woensdag 1

Uitzwaaidag voor groep 8

Woensdag 1
Donderdag 2

Musical groep 8A en afscheidsavond (alleen voor ouders).
Musical groep 8B en afscheidsavond (alleen voor ouders).

Donderdag 2

Laatste schooldag voor alle kinderen (groep 1 t/m 7) /
meesters- en juffendag.

Vrijdag 3 juli
– zondag 16
augustus

Augustus

Maandag 17

Zomervakantie

Start van het schooljaar 2020 – 2021. We begroeten alle
kinderen graag weer op school tussen 8.15u – 8.30u. De
lessen beginnen om 8.30u.

Rapporten en
10-minutengesprekken
Vandaag krijgt uw zoon/dochter het rapport mee
naar huis. Enkele onderdelen van het rapport
zullen niet ingevuld zijn, waaronder de Citoscores. We hebben te weinig of geen gegevens
om dit zorgvuldig in te kunnen vullen. De Cito’s
zullen begin volgend schooljaar afgenomen
worden, met aangepaste scores verstrekt door
Cito. We informeren u hier later verder over.
De groepen 7 krijgen normaal gesproken in
juni een voorlopig advies voor het voortgezet
onderwijs. Ook dit zal doorgeschoven worden
naar het begin van het nieuwe schooljaar. We
houden u op de hoogte van ontwikkelingen.

Vooruitblik 2020 – 2021
Formatiebrief schooljaar 2020 – 2021
Vandaag ontvangt u een brief over de
groepsindeling en leerkrachtverdeling voor het
schooljaar 2020 – 2021. Ook ontvangt u de
leerlinglijsten van de groepen.
Wisselmiddag 25 juni
Donderdagmiddag 25 juni wisselen alle kinderen
naar hun nieuwe groep. Ze maken kennis
met de leerkrachten(en) die ze krijgen in het
nieuwe schooljaar en zien hun nieuwe lokaal.
De wisselmiddag wordt gehouden van 12.45u –
14.15u. De kinderen zijn gewoon om 14.30u vrij.
De groepen 8 wisselen uiteraard niet. Zij
verzamelen zich op de tribune en gaan gezamenlijk
film kijken.

@DHCamaraschool - Jun 19
Vanmorgen bespraken we schoolbreed alle
opbrengsten en ontwikkelingen. Vanmiddag was
er tijd om aandacht te besteden aan collega’s
die vertrekken of iets te vieren hebben. Met
een lekker hapje en drankje er bij, tijd om bij te
praten in deze hectische tijd.

Nieuwsbrief 23 juni 2020
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Laatste schooldag

Zomerrekenen

Donderdag 2 juli is de laatste schooldag voor de
groepen 1 t/m 7 (groep 8 zwaaien we woensdag
1 juli al uit). Traditiegetrouw vieren we deze dag
meesters- en juffendag. Deze dag is bedoeld om
de verjaardagen van de meesters en juffen te
vieren, dit vieren we allemaal op één dag. Het
wordt een gezellige dag waarbij de juffen en
meesters coronaproof zullen trakteren. Als uw
kind de traktatie niet in de klas op mag eten maar
mee naar huis moet nemen, laat u dit dan even
weten aan de leerkracht.

Ook in de vakantie is het belangrijk om thuis
te blijven rekenen. Zo vergeet een kind minder
snel wat hij het afgelopen jaar geleerd heeft.
Daarom gaan de kinderen deze zomervakantie
‘Zomerrekenen.’ Dat betekent dat ze ook in de
zomervakantie af en toe op een speelse manier
bezig gaan met rekenen.

Om 14.30u zijn alle kinderen vrij en start
de zomervakantie. De leerkrachten lopen dit
schooljaar wel mee naar buiten met de groep,
maar u mag helaas niet op het schoolplein komen
om de hand te schudden. Mocht u de leerkracht
nog iets willen vertellen of willen bedanken, dan
verzoeken we u om dit via Social Schools te doen.

Uw zoon/dochter krijgt een bingokaart mee naar
huis die past bij het rekenaanbod van afgelopen
schooljaar/het rekenniveau van uw kind. Hierop
kunt u lezen wat uw kind kan doen. In de eerste
week na de zomervakantie leveren de kinderen
hun bingokaart weer in bij de leerkracht. Dan krijgt
het een presentje. We wensen u een heel fijne
vakantie toe met af en toe een rekenmomentje.

Bereikbaarheid in de
zomervakantie
In de zomervakantie is de school gesloten. Als
er iets is dat niet kan wachten tot de eerste
schooldag, kunt u een mail sturen naar: info@
domheldercamaraschool.nl. Deze mailbox wordt
geregeld gelezen en waar nodig neemt iemand
contact met u op. Personeel van de school is in de
vakantie niet bereikbaar, ze zullen vanaf de week
van 10 augustus weer aan het werk gaan.

De eerste nieuwsbrief van het schooljaar 2020 – 2021 ontvangt u dinsdag 18 augustus 2020 via Social Schools.
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