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Meesters- en juffendag

Schoolfoto’s

Vrijdag 16 juli staat de meesters– en juffendag op het
programma.

Na wat vertraging zullen in alle groepen de inlogkaarten
van de schoolfotograaf binnenkort uitgedeeld worden.
Deze kaarten geven de ouders toegang tot de website met
de schoolfoto’s van uw eigen kind(eren).
Op deze site kunt u de individuele foto’s en groepsfoto’s
bekijken en (eventueel) bestellen.

De leerlingen van groep 1 en 2 gaan ‘s morgens naar speeltuin ‘Het Oranjekwartier’ in Terneuzen.
De leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan op vossenjacht door
Hoek. We zijn nog steeds op zoek naar ouders die hierbij
willen helpen en een groepje willen begeleiden! Graag z.s.m.
aanmelden.
Na terugkomst van de speeltuin en de vossenjacht krijgen
de kinderen op school frietjes met een snackje.
‘s Middags zal deze feestelijke dag gezamenlijk afgesloten
worden met een disco!
Uw kind hoeft deze dag geen eten en/of drinken mee te
nemen naar school. Ook ‘s morgens zal er voor een hapje en
drankje gezorgd worden.

AVO-CVO volgend schooljaar
Volgend schooljaar starten de levensbeschouwelijke lessen
AVO en CVO weer. Twee keer per week worden deze lessen verzorgd door de leerkrachten.
Uw kind wordt ingedeeld bij de richting waar u destijds
voor heeft gekozen. Mocht u graag wisselen van richting,
dan kunt u dit aangeven bij de directie.

Strippenkaarten
Heeft u nog een oude strippenkaart thuis liggen?
Aangezien we het continurooster behouden, kunt u uw
oude strippenkaarten inleveren op school en krijgt u het
resterende bedrag terug.

Bibliotheek
Door Corona hebben we helaas dit schooljaar niet optimaal
gebruik kunnen maken van de diensten van onze bibliotheek.
Gelukkig hebben er in de laatste periode van dit schooljaar
nog wat activiteiten plaatsgevonden in samenwerking met
onze leesconsulente Jessica Willemkens.
Zoals u al vorige nieuwsbrieven heeft gelezen heeft groep
8 meegedaan aan De Nationale Voorleeswedstrijd.
Lieke Verschuren won de finale van Zeeuws-Vlaanderen en
mocht meedoen met provinciale finale in Middelburg. Daarmee won ze ook nog een bezoek van een schrijfster Marlies Slegers in de klas.
De leerlingen van groep 4 hebben het boek “Is dit mijn
thuis” meegekregen naar huis. Een boek over klimaatverandering en duurzaamheid. Bij het boek hebben de kinderen
een zakje bloemzaadjes, een boekenlegger met boekentips
over duurzaamheid en een kaart met duurzaamheidstips
gekregen.
Ook volgend schooljaar zullen we weer gebruik maken van
de diensten van onze bibliotheek
en van de expertise van Jessica.

Overblijfouders schooljaar 2020-2021

Doorschuifmiddag

We zijn voor het volgende schooljaar op zoek naar ouders
die willen helpen tijdens het overblijven/ buiten lopen tussen de middag.
Aangezien het voor de leerkrachten fijn is om zelf ook nog
even een kwartiertje pauze te hebben en er tijdens het
buiten spelen extra handen nodig zijn, zijn we op zoek naar
ouders die structureel willen helpen van 12.00 tot 12.35
uur (op maandag/ dinsdag/ donderdag en vrijdag).
Er zal voor deze ouders een vrijwilligersbijdrage zijn.

Maandag 19 juli organiseren we op school de doorschuifmiddag.
De leerlingen schuiven die middag een uurtje door naar de
volgende klas en maken kennis met hun nieuwe juf(fen) of
meester en het nieuwe lokaal waar ze volgend jaar zitten.

Bij interesse graag een berichtje naar: y.dhont@probaz.nl
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Agenda tot einde schooljaar

Jarig nog dit schooljaar ...

12-16 juli:
Oudergesprekken

Kyan (gr 1b) wordt 20 juli 5 jaar!

15 juli:
16 juli:
19 juli:
21 juli:

Ishmaël (gr 2a) wordt 18 juli 6 jaar!

Rapport mee naar huis
Meesters– en juffendag
Doorschuifmiddag

Santo (gr 4) wordt 23 juli 8 jaar!
Iedereen (alvast) gefeliciteerd !!!
(en felicitaties voor diegene die in
de zomervakantie jarig zijn!)

Laatste schoolweek groep 8
Nog even en dan zwaaien we ze uit … de leerlingen van
groep 8.

Eindfeest groep 8

22 juli:
Groep 8 vrij
23 juli:
Start zomervakantie!

Vrije dagen volgend schooljaar
Dit zijn voor het komend schooljaar 2020-2021 de vrij
ingeroosterde dagen:
23 juli-3 september 2021

Zomervakantie

25-29 oktober 2021

Herfstvakantie

24 december-7 jan 2022

Kerstvakantie

28 februari-4 maart 2022

Voorjaarsvakantie

15-18 april 2022

Goede vrijdag/ 2de Paasdag

25 april-6 mei 2022

Meivakantie

26-27 mei 2022

Hemelvaart

6 juni 2022

2de Pinksterdag

22 juli-2 september 2022

Zomervakantie

6 oktober 2021, 24 januari,
7 juni, 24 juni, 6 juli 2022

Studiedagen team De Driesprong +
extra vrije dagen

Woensdag 21 juli is de laatste schooldag voor de kinderen
van groep 8. Op deze dag vegen we de leerlingen letterlijk
uit. In de middag gaan de kinderen naar Toversluis waar ze
kunnen spelen en bowlen. Om 17.00 uur staat er voor de kinderen een barbecue klaar op school.
De afgelopen maanden zijn de kinderen druk bezig geweest
met het maken van een eindfilm. Deze film wordt in de
avond gepresenteerd aan de ouders, broertjes en zusjes.
We sluiten deze dag af met een hapje, drankje en een officieel stukje van meester Piet en meester Dennis.
Donderdag 22 juli zijn de leerlingen van groep 8 vrij.
We wensen alle leerlingen van groep 8 een hele mooie en
leerzame tijd toe op de middelbare school en in hun verdere
toekomst!

Begin volgend schooljaar ontvangt u de schooljaarkalender met daarop alle vakanties/ activiteiten.

We wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe en we zien jullie graag allemaal
weer op maandag 6 september terug op school!
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