Hoor...
De nieuwsbrief van de Christophoor!

29 juni nr. 20
Volgend schooljaar
Op dit moment zijn wij bezig met de organisatie van volgend schooljaar. We
geven maandag de brief mee waarin staat bij wie uw zoon/dochter volgend
jaar in de klas komt.
Volgend schooljaar is er weer met een taalcursus voor ouders van de school.
Deze start aan het begin van het schooljaar. Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, meldt u dan bij juffrouw Thea.
Voor in de agenda
Op dinsdag 4 september is de kennismakingsavond.
De leerkracht zal met u een afspraak maken om
kennis met u te maken .
Op vrijdag 14 september is de afsluiting van het
eerste project. U bent van harte uitgenodigd
hierbij aanwezig te zijn in de gymzaal.
Noteert u deze data vast in de agenda?! Op de
eerste schooldag krijgt u de nieuwe schoolgids en jaarkalender uitgereikt.
Daarin vindt u alle overige belangrijke informatie en data.
Laatste weken
Nog twee weken en dan is het vakantie. Tot die tijd
moet er nog even hard gewerkt worden! Woensdag 4
juli springen de oudste kleuters over naar groep 3. De
ouders van deze kinderen zijn hier natuurlijk bij uitgenodigd! De nieuwe kinderen van groep 3 zullen daarna kennis maken met hun nieuwe juf of meester…
dat zal best een beetje spannend zijn!
Afscheid groep 8
Maandag 9 juli is de musical van groep 8. ‘s Middags mogen de kinderen van
groep 4 t/m 8 bij de generale repetitie aanwezig zijn. De ouders en alle
juffen en meesters zijn ‘s avonds bij het grote spektakel uitgenodigd. De
musical heet Betoeterd! Al wekenlang zien we
de kinderen met verkleedkleren en attributen
door de school lopen bij het repeteren van alle
scènes. We hebben er veel zin in! Na de musical
is er een feestje voor de kinderen, hun ouders
en de leerkrachten, waar we officieel afscheid
nemen van onze kanjers. We hopen dat zij een
onvergetelijke tijd hebben gehad op de Christophoor en wensen hen veel
plezier en succes op hun nieuwe school!
Nilda is nieuw op school
Wij wensen jou veel speel– een leerplezier op de Christophoor!
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Jullie zijn jarig!
Van harte
gefeliciteerd!
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Uitspuiten groep 8
Woensdag 11 juli mogen alle
kinderen een waterpistool
mee naar school nemen. Aan
het eind van de ochtend
spuiten we de kinderen van
groep 8 uit. Kletsnat zullen ze
naar huis gaan, zodat ze hun
laatste week op de Christophoor nooit meer zullen
vergeten.
Juf Thea met pensioen
Juffrouw Thea gaat na dit schooljaar met pensioen.
Na ruim 40 jaar juf te zijn geweest op verschillende
scholen gaat zij lekker genieten van haar vrije tijd.
Uiteraard nemen we uitgebreid afscheid van haar
om haar te bedanken voor alles wat zij voor de
Rotterdamse kinderen betekend heeft!
Donderdag 5 juli is de dag waarop de kinderen afscheid van haar zullen nemen. Dit zal voornamelijk
in de ochtend gebeuren.
Uiteraard bent u als ouder ook uitgenodigd om afscheid van Thea te nemen. Dit kan ook op donderdag 5 juli. Om 14.15 uur
heeft juffrouw Thea een
bijeenkomst met alle ouders van de oudercommissie. Vanaf 14.45 uur zijn
alle andere ouders ook van
harte welkom om een kopje koffie of thee met
juffrouw Thea te drinken.
U bent allemaal van harte
uitgenodigd om haar een
hand te komen geven.

Schooljaar 2017 - 2018
Melding bij bureau Leerplicht
Van de school wordt verwacht dat zij al het verzuim dat voor de vakantie plaatsvindt, meldt. Het
kan zijn dat u een oproep krijgt van Leerplicht als
uw kind in de laatste of eerste dagen van het
schooljaar verzuimt.
Rapporten
Op maandag in de laatste schoolweek krijgt uw
kind zijn/ haar rapport mee naar huis. Bij het laatste rapport zijn er in principe geen 10-minutengesprekken meer. Indien u vragen heeft over het
rapport, kunt u uiteraard bij de leerkracht terecht.
Gevonden kleding
Donderdag aan het
eind van de dag wordt
alle gevonden kleding
weggegooid. Wellicht
is het handig om nog
even in de bak te kijken. Hij staat bij de
ingang van de Wereld
op Zuid.
De laatste HOOR… van het jaar
Nog twee weken naar school en dan begint de vakantie! Donderdag 12 juli tellen we om 15.10 uur af
op het schoolplein en luiden zo met elkaar de zomervakantie in. We hopen dat u daar allemaal bij
bent. Vrijdag 13 juli zijn de kinderen lekker vrij en is
de vakantie begonnen! Dit is de laatste HOOR… van
dit schooljaar. De eerstvolgende krijgt uw kind mee
op vrijdag 31 augustus.
We wensen iedereen alvast een heerlijke vakantie
toe!

Donderdag 12 juli is de laatste schooldag.
We wensen iedereen een fijne vakantie en
zien jullie graag weer terug op
maandag 27 augustus!
Tot volgend jaar!

