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BELANGRIJKE DATA VOOR DE KOMENDE PERIODE:
 16 mei: 2e Pinksterdag – alle leerlingen vrij
 19 mei: Thema-avond Puberbrein
 25 mei: sportdag groepen 5 t/m 8
 27 mei: kleuterfeest groepen 1/2
 27 mei: circuit groepen 5 t/m 8
 3 juni: weeksluiting A – 14.15 uur
 10-13-14 juni: studiedagen: leerlingen VRIJ
 15 juni: schoolfotograaf
 15 juni: rapporten mee – groep 1 t/m 8
 16 juni: schoolfotograaf
 17 juni: schoolreis groepen 3 t/m 5
 24 juni: weeksluiting B – 14.15 uur

INHOUD:
1. Groepsverdeling schooljaar 2016-2017
2. Thema-avond Puberbrein
3. Sportdag groepen 5 t/m 8
4. Nieuwsbrief Zeeluwe voorjaar 2016

1. Groepsverdeling schooljaar 2016-2017
Nog 8 weekjes te gaan en dan wacht alweer een, hopelijk, heerlijke zomervakantie.
Schooljaar 2015-2016 is dan dus klaar. Daarom zijn we achter de schermen al ontzettend druk bezig
met het nieuwe schooljaar.
We hebben dit schooljaar heel veel meer instroom van leerlingen gehad dan verwacht, zo ontzettend
fijn!! Dit betekent dat wij het komende schooljaar niet zullen krimpen qua leerlingaantal. Ook
volgend jaar starten wij weer met 14 groepen.
Dit zijn voor het nieuwe schooljaar de groepen: groep 1/2A, groep 1/2B, groep 1/2C, groep 1/2D,
groep 3A, groep 4A, groep 4B/5B, groep 5A, groep 6A, groep 6B, groep 7A, groep 7B, groep 8A en
groep 8B.
Nog meer goed nieuws:
Om 14 groepen te kunnen bemannen, hebben we natuurlijk ook voldoende personeel nodig. We
hoeven aan het einde van dit schooljaar niemand te ontslaan. Een hele opluchting voor velen van
ons!
Dit alles maakt dat we met een ontzettend positief gevoel dit huidige schooljaar kunnen afsluiten.
Ontzettend trots op ons fijne team wat zich met hart en ziel inzet voor uw kind(eren).
Zodra de verdeling van de leerlingen en de verdeling van de leerkrachten over de groepen definitief
is, zal dit verspreid worden onder alle ouders. De definitieve verdeling wordt enkele weken voor de
zomervakantie verwacht.

2. Thema-avond Puberbrein
Afgelopen woensdag hebben alle oudste kinderen van het gezin een uitnodiging meegekregen vanuit
de ouderraad. U vindt de uitnodiging voor de thema-avond nogmaals in de bijlage.
Van harte welkom!
3. Sportdag groepen 5 t/m 8
Op woensdag 25 mei 2016 hebben de groepen 5 t/m 8
hun jaarlijkse sportdag.
Voor de groepen 1 t/m 4 is deze dag een gewone
schooldag, 08.30-12.00 uur.
4. Nieuwsbrief Zeeluwe voorjaar 2016
Zie bijlage
Fijn weekend!
Met vriendelijke groet,
Team de Toermalijn

