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Stukje vanuit de directie
De afgelopen periode was het een stuk onrustiger op school dan gebruikelijk. Dit heeft
voor een groot gedeelte te maken gehad met de leerkrachtwisselingen zowel op de
Vinkenbaan als op de PCHooftschool. Door het team en door mij is er veel tijd besteed
aan het vinden van nieuwe collega’s om ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed
mogelijk kon doorgaan. Daarnaast sta ik zowel op de Vinkenbaan als op de
PCHooftschool regelmatig voor de groep zodat de leerlingen niet naar huis gestuurd
hoeven te worden. Dit alles heeft tot gevolg gehad dat er een aantal zaken zijn blijven
liggen. De nieuwsbrief, die Ilse Smit altijd schreef, is veel minder vaak uitgekomen en
daardoor is er niet altijd voldoende gecommuniceerd vanuit school waarvoor mijn excuses.
Op dit moment ben ik druk bezig om de opengevallen plekken van Josta Froon en Rinske
Esmeijer op te vullen. Deze week en volgende week hebben we meerdere gesprekken. Ik
hoop hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te kunnen geven zodat de kinderen en julllie
als ouders weten welke leerkracht voor welke groep komt te staan. Ik zal jullie wekelijks op
de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd bij mij terecht.
Remko van der Heijden
Tropenrooster
De weersvoorspelling geeft aan dat het volgende week tropisch warm wordt. Op
dinsdagmiddag zullen we een waterfestijn op het plein organiseren. Het is de bedoeling
dat de kinderen hun zwemboek en handdoek mee naar school nemen of al aandoen
onder hun kleding. Een waterpistool is natuurlijk ook erg leuk om mee te nemen.
Daarnaast kunnen we ook wat “smeerouders’ gebruiken die helpen met het insmeren van
de kinderen.
Woensdag zullen we een tropenrooster hanteren. De kinderen starten gewoon om 8.30
uur maar zijn al om 12.00 uur vrij. Mocht u hierdoor echt in de problemen komen dan
kunnen wij de kinderen gewoon tot 14.15 uur opvangen. Geef dit dan even door aan de
leerkracht van uw kind.

Rapporten
Het einde nadert van dit schooljaar en dat betekent dat de leerkrachten weer bezig zijn
met rapporten invullen. Graag de rapport mapjes weer inleveren bij de leerkracht zodat het
nieuwe rapport er weer in kan. Op vrijdag 5 juli gaan de rapporten mee naar huis.

Gevonden voorwerpen
De gevonden voorwerpen liggen weer uitgestald in de hal. Volgende week vrijdag ruimen
we alles op dus kom nog even kijken!

Rots en Water trainingen.
Versa Welzijn organiseert regelmatig Rots en Water trainingen voor kinderen.
De Rots en Water training is een mooie aanvulling op onze Kanjertraining. In hele kleine
groepjes oefenen kinderen op een speelse en vertrouwde manier sterker te worden in
allerlei sociale situaties en krijgen zo meer zelfvertrouwen. De meeste kinderen zijn razend
enthousiast en gaan graag naar deze trainingen. Het gaat dan om een training van 8
weken, 1 uur per week.
Binnenkort start er een training in Bussum op donderdagmiddag van 15.15 - 16.15 voor
kinderen van 8, 9 en 10 jaar.
Na de zomer start er weer een training in de Rijver te Muiderberg.
Voor meer informatie kunt u contact zoeken met Nicole Wendt.
nwendt@versawelzijn.nl
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Musical genodigden
Afscheidsavond groep 8
Meedraaien in nieuwe groepen (13.00 uur)
Om 12.00 uur zijn de kinderen vrij, vakantie!

