Belangrijke data!!!
Maandag 10 juni
Vrijdag 21 juni
24 t/m 28 juni
1 t/m 4 juli
Donderdag 4 juli
Maandag 8 juli
Dinsdag 9 juli
Woensdag 10 juli
Vrijdag 12 juli
15 juli t/m 23 augustus
26 augustus

Tweede Pinksterdag – leerlingen vrij
Leerlingen Rapporten mee naar huis
Oudergesprekken
Kamp groep 8
Schoolreis groepen 1-7
Wisselmiddag (kennismaking nieuwe leerkracht)
Eindmusical groep 8
Meester-/juffendag
Musical groep 8 voor leerlingen
Uitzwaaien groep 8 (13.45 op het schoolplein)
Opruimdag (Kinderen vrij)
Zomervakantie
Eerste schooldag

Regels aanvraag extra vakantieverlof
De zomervakantie komt er weer aan! In de weken
voorafgaand aan de zomervakantie krijgen scholen van
ouders regelmatig een verzoek tot verlof (verlengde
vakantie). Als u erover denkt om verlof aan te vragen voor
uw kind(eren) raad ik u aan om eerst bij mij te informeren
of de reden gegrond is. In de meeste gevallen moet ik
ouders helaas teleurstellen bij het beoordelen van de aanvraag, omdat ik gehouden ben aan
de Leerplichtwet en deze laat verlof slechts in enkele “dwingende” gevallen toe.
Vakanties met leerplichtige kinderen moeten volgens de Leerplichtwet gepland worden in de
schoolvakanties. Bijvoorbeeld eerder vertrekken of later terugkomen i.v.m. verkeersdrukte
of goedkopere vluchten is niet toegestaan. Als kinderen in de laatste week voor de vakantie
of direct erna ziekgemeld worden en daarover is twijfel, bestaat de mogelijkheid dat er een
huisbezoek wordt afgelegd door iemand van school of van leerplicht. Als uw zieke kind
ergens anders verblijft, moet de school daarover geïnformeerd worden/zijn.
Bij het vermoeden dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim, zal er een melding worden
gedaan bij leerplicht.

Uitslag eindtoets – Loon naar werken
Wat een unieke prestatie! Wat aan het begin van het schooljaar nog leek op een
onmogelijke opgave, is toch mogelijk gebleken. De leerlingen hebben samen met juf
Monique en juf Margreet er zo ontzettend hard voor gewerkt, en het resultaat mag er zijn!
De resultaten van de eindtoets op De Aquamarijn liggen 1,6 punten boven het landelijk
gemiddelde. Daarmee hebben we voor het tweede jaar op rij een voldoende op de eindtoets
behaald. Een prestatie waar we enorm trots op zijn en wat mooi in het verlengde ligt met de
fantastische resultaten tijdens het inspectiebezoek.

Informatie aankomend schooljaar
Op dit moment zijn we als team druk met de laatste weken van het schooljaar. Dit houdt ook
in dat de voorbereidingen voor aankomend schooljaar in volle gang zijn. Eén van de
belangrijkste vragen voor ouders en kind is: ”Wie wordt mijn nieuwe meester/juf?” Ervaring
heeft inmiddels geleerd dat we deze informatie niet te snel naar buiten kunnen brengen,
omdat in de huidige markt met het lerarentekort, er in de laatste weken altijd nog van alles
kan veranderen. Deze verwachting ligt er niet bij ons team, maar toch nemen we liever het
zekere voor het onzekere.

Wel kunnen we u al iets van informatie geven. Belangrijk om te melden is dat alle
leerkrachten hebben aangegeven graag te willen blijven. Daarnaast hebben we i.v.m. de
groei van de school een aantal nieuwe enthousiaste collega’s aan ons weten te binden. In
het kort komt het erop neer dat we (voor nu) alle groepen voor aankomend schooljaar
bemand hebben. I.v.m. de groei in de onderbouw, starten we aankomend schooljaar direct
met 3 kleutergroepen en 2 groepen 3. De namen van de leerkrachten zullen we in de week
van 24 juni aan u bekend maken.

