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10-MINUTENGESPREKKEN GROEP 1-7
Vorige week vrijdag (19 juni jl.) berichtten we u in de informatiebrief over de
lessen, toetsing en rapporten ook al over de 10-minutengesprekken.
Deze zullen, zoals normaalgesproken aan het einde van het schooljaar, facultatief
van karakter zijn. Dit houdt in dat u zich voor een 10-minutengesprek kunt
inschrijven als u het prettig vindt om met de leerkracht(en) nog even van
gedachten wilt wisselen voor de zomervakantie.
Andersom: wanneer de leerkracht(en) u graag nog willen spreken, nemen zij
hierover contact met u op. Voor een aantal gesprekken is dat in de afgelopen
weken al gebeurd.
U kunt zich inschrijven voor een 10-minutengesprek via Social Schools vanaf
donderdag 2 juli 16.00u tot vrijdag 3 juli 16.00u. De gesprekken zullen in de week
van maandag 6 juli – vrijdag 10 juli digitaal gehouden worden via videobellen
(Microsoft Teams). U ontvangt hiervoor dan een link.

WARMTE…..dat valt gelukkig mee!
De temperaturen stegen de afgelopen dagen tot grote
hoogtes. Gelukkig blijft het in de school goed uit te houden!
Boven zijn alle lokalen van airconditioning voorzien en het
kleuterlokaal heeft alleen te maken met de vroege
ochtendzon. Tijdens de lunchpauze hebben enkele groepen
de afgelopen dagen in het park gespeeld, zodat er voor ieder
kind gelegenheid was om in de schaduw te spelen. En zoals
het er nu naar uit ziet….is de ergste hitte na vandaag weer
voorbij!

BERICHT VAN BIBLIOTHEEK OOSTLAND
Ook straks in de zomervakantie is het belangrijk dat ieder kind blijft lezen of
wordt voorgelezen. De bibliotheek helpt daarbij op de volgende wijze:

info@cbsboterdorp.nl

Vanaf 1 juli a.s. is de VakantieBieb weer geopend voor kinderen én
volwassenen. Hiervan kunt u, ongeacht of u of uw kind lid is, gebruik van
maken. Zie voor meer informatie de bijlage bij deze Nieuwsbrief.
Voor de kinderen uit de groepen 3 en 4 heeft bibliotheek Oostland een speciaal
project opgezet voor het lezen in de zomervakantie.
De materialen (landkaarten) die hiervoor nodig zijn, krijgen we als school via de
bibliotheek nog aangeleverd. Alle informatie hiervoor is te vinden, via:
https://www.bibliotheekoostland.nl/jeugd/jeugd-6-12/vakantielezen3-4.html
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