Groepsindeling en lokaalverdeling
Benieuwd bij welke meester of juf volgend jaar
voor jouw groep staat?
De groepsindeling ziet er volgt uit:
Peuters: Juf Olislagers en juf Hammouche
juf Kruit en juf Hesselink
Groep rood: Juf el Amiri en juf Tegelaar
Groep geel: Juf de Koning en
Groep blauw: Juf Bruggemans
Groep 3: Juf Eroglu en juf…..
Groep 4: Juf Doga en juf Papadogan
Groep 5: Meester Redert en meester Van Os
Groep 6: Juf Bhoendie en ...
Groep 7: Juf Leusink
Groep 8: Meester Moerman en juf Van Dijk
Sch. 1A:Juf Opsteegh en meester De Graaf
Sch. 1B: Juf Göl
Sch. 2: Juf Pak en

Afscheid meester van Zomeren
Voor meester van Zomeren is het pensioen in
zicht.
Na de zomervakan e zal de meester nog één
week werken. De meester neemt in de eerste
week op de vrijdag afscheid van onze school.
We zullen meester van Zomeren gaan missen op
school. En willen hem alvast bedanken voor alle
jaren inzet op De Sleutel.

Jaargang 35
Info 12
Wist je dat??
 Juf Sniers niet is
ingedeeld bij de
groepsindeling, omdat zij
eerst heerlijk gaat genieten
van haar
zwanger
schaps
verlof?

Nieuwe juﬀen
In de groepsindeling kan het zijn dat u een paar
nieuwe namen tegen komt.
Vanwege het afscheid van juf van Golen en meester van Zomeren. En de zwangerschapsverloven
kunnen we een aantal nieuwe leerkrachten aanHet is mogelijk dat er nog enkele kleine wijzigin- nemen! Daar zijn we erg blij mee!
 Volgend jaar meester
gen zullen zijn na de zomervakan e. .
Krijnberg en meester
Molenaar de gymlessen
Lokaalverdeling
Juf Leusink kent u misschien al een blijven geven?
De lokaalverdeling is als volgt:
beetje. Zij is afgelopen jaar al
werkzaam geweest in groep 3 en
Asterstraat (beneden):
hee
hier en daar ingevallen.

Peuters
Juf..
En
juf….. Komen beide vanaf

Groep rood

een andere school.

Groep geel

Direc e
We wensen hen allemaal ontze end veel plezier

Administra e

Ouderkamer/ Logopedie
en succes met het werken op De Sleutel.
Asterstraat (boven):
En zijn erg blij dat ze ons team komen versterken.

Groep 3
In dit nummer:

Groep 4
Kennismaking nieuwe groep
Groepsindeling
1

Groep 5
Op maandag 4 juli zullen alle

Kunstlokaal
kinderen kennismaken met hun
Lokaalverdeling
1

Intern begeleider (juf Westerdijk)
nieuwe juf of meester van volgend
Meester van
1
jaar. Dit gebeurt jdens school jd.
Zomeren
Zwederstraat (beneden):
De kinderen moeten dan om 12.30u bij hun nieuNieuwe juﬀen

Groep 6
we juf of meester opgehaald worden! U ontvangt
1

Groep 7
hierover een brief indien de leerlingen op een
Kennismaken
1
andere loca e moeten worden opgehaald.

Intern begeleider (juf Buurman)
Zwederstraat (1e verdieping):
Rapporten
1
Rapporten

Schakelklas 2
Na de vakan e
2
Op donderdag 30 juni

Groep 8
hee de kijkmiddag/ avond

Mediatheek
Kennismakings2
plaatsgevonden. Alle rapporten
gesprekken
Zwederstraat (zolder):
worden op de laatste schooldag

Schakelklas 1A
Nieuwe lln
2
meegegeven aan de kinderen.

Schakelklas 1B

Belangrijke data
W
k

datum

27

4 t/m 8 juli

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag
Laatste schooldag
voor de vakan e!
11.00uur uit!

11 juli t/m
19 augustus

vakan e

34

22 t/m 26 aug

Eerste schooldag

35

29 aug t/m 2
sept

vakan e

vakan e

vakan e

vakan e

Bereikbaarheid jdens de zomervakan e
In de zomervakan e kunt u ons bereiken via deze
e-mailadressen:
m.zandbergen@cbsdesleutel.nl
t.bosgieter@cbsdesleutel.nl
Wij zullen dan zo snel mogelijk
contact met u opnemen.
In noodgevallen of bij spoed kunt u direct bellen met dit
telefoonnummer: 010-4191300.
0 groepen
Willen de ouders van de kinderen die naar de 0 groep gaan denken aan het IB (inkomstenbelas ng) formulier? Dit moet worden
ingeleverd na de vakan e.

We wensen u allemaal een hele ﬁjne, goede vakan e toe!

Na de vakan e
School jden
Op maandag 22 augustus verwachten
wij iedereen weer op school.
De school jden zijn hetzelfde als dit
schooljaar:
Ma-di-do-vrij: 8.30– 15.45uur naar school.
Op woensdag blijven
de school jden van 8.30-12.30uur.
Voor peuters gelden de volgende jden:
ma t/m vr 8:30– 11:45 uur en 13:30 tot 15:30
met uitloop tot 15:45 uur.
Wo. 8:30 tot 12:15 met uitloop tot 12:30 uur.

Kennismakingsgesprekken
In de eerste drie weken van
het nieuwe schooljaar zullen er kennismakingsgesprekken plaatsvinden tussen de nieuwe leerkracht,
de kinderen en ouders.
Aan het begin van nieuwe

Nieuwe kinderen!
In dit nieuwe schooljaar mogen wij een aantal
nieuwe kinderen op school verwelkomen op De Sleutel! Vanuit de
0 groep naar de kleuters: Brajgopi Ranjan. Bij de
peuters Marwa Belghanou.
We zijn blij dat ze bij ons op school zijn
en wensen hen allemaal veel plezier en succes !
Like ons nu ook op Facebook!

