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Nieuwsbrief juni & juli 2021
Zending
In de maand mei werd 52,85 euro zendingsgeld ingeleverd. Zodra de leerlingraad weer is
samengekomen, laten we u weten naar welk christelijk goed doel het bedrag wordt
overgemaakt.
Verjaardagen
In juni en juli feliciteren we volgende leerlingen met hun verjaardag:
Naam
Evi
Marijn
Dani
Emma
Boaz
Fleur
Esmee
Matté
Sen
Vinn
Silas
Elvira
Thijmen
Quinten
Keano
Anne
Julia
Boet
Jorn
Marith
Kay
Nina

Groep
2
7
6
2
7
4
8
3
7
2
3
8
2
2
3
4
5
6
3
5
2
2

Nieuwe leerlingen
In juni verwelkomen we Lise in groep 1. We wensen haar een plezierige en leerzame
schooltijd toe.

Datum
2 juni
4 juni
5 juni
13 juni
14 juni
22 juni
27 juni
29 juni
30 juni
5 juli
12 juli
13 juli
15 juli
16 juli
17 juli
17 juli
17 juli
19 juli
22 juli
26 juli
31 juli
31 juli

Veilig oversteken
Elke ochtend staan er vanaf 8:15u verkeersbrigadiers op de verkeersheuvel voor school
om leerlingen veilig over te laten steken. Vanaf dat tijdstip mogen leerlingen ook het
schoolplein op. Zorgt u ervoor dat u zoon/dochter tussen 8:15 uur en 8:30 uur aankomt
bij school?
Schoolkamp
Het jaarlijkse schoolkamp van groep 8 naar Ameland kan dit schooljaar tot grote vreugde
van de leerlingen en leerkrachten wel doorgaan. Het schoolkamp duurt van woensdag 9
juni tot vrijdag 11 juni. De ouders en leerlingen van groep 8 ontvangen via meester
Fikkert in de komende periode alle overige informatie.
Ouders wordt gevraagd de bijdrage van 45,- euro voor het schoolkamp over te maken
naar rekeningnummer NL 30 RABO 0386600775 tnv CNBS Windesheim Sibculo, ovv
schoolkamp en de naam van uw kind.
Schoolfotograaf
Op 14 juni worden er groepsfoto’s gemaakt. Dit jaar hebben we Ilona Bolks bereid
gevonden om de groepen te fotograferen. In het komende schooljaar worden er wederom
groeps-, familie- en portretfoto’s gemaakt door Foto Koch.
Administratiedag
Op woensdag 16 juni heeft het schoolteam een administratiedag. Op deze dag worden
toetsgegevens verwerkt, rapporten ingevuld, rapportgesprekken voorbereid en de overige
administratie bijgewerkt. Alle leerlingen zijn op deze dag vrij.
Ledenvergadering
De ledenvergadering voor Vereniging voor Christelijk Nationaal Basisonderwijs te Sibculo
zal plaatsvinden op woensdag 16 juni. Leden ontvangen hiervoor nog een officiële
uitnodiging via post of mail. Leden die de vergadering bij willen wonen, wordt gevraagd
zich vooraf aan te melden via info@cnbs-windesheim.nl.
Bent u nog geen lid en wilt u meer informatie en/of lid worden? Dan kunt u een
aanmeldingsformulier vinden op http://www.cnbs-windesheim.nl.

Rapporten en rapportgesprekken
Op dinsdag 22 en donderdag 24 juni staan de rapportgesprekken voor groep 1 t/m 7
gepland. Deze gesprekken zijn voor alle ouders/verzorgers verplicht. In de loop van
komende weken kunt u zich wederom via Parro inschrijven voor een gewenste datum en
tijdstip. De leerlingen ontvangen hun rapport in de week nadat de gesprekken zijn
afgerond.
Schoolfeest
Op woensdag 30 juni houden we een pleinfeest met alle klassen om de verjaardagen van
de meesters en juffen te vieren. Op deze ochtend worden op het schoolplein leuke
spelactiviteiten georganiseerd voor iedereen. Leerlingen mogen op deze ochtend
verkleed naar school. Voor drinken, fruit en wat lekkers wordt deze ochtend gezorgd!
Afscheidsavond groep 8
Na veel voorbereidingen en repeteren is het op maandag 5 juli eindelijk zover; de
leerlingen van groep 8 nemen afscheid. Momenteel zijn ze nog druk bezig met het
repeteren van de musical. Deze zal worden gefilmd en voor de leerlingen, leraren, ouders
en verzorgers op het schoolplein op een groot scherm worden vertoond. Daarna volgt het
afscheid van groep 8 in de vorm van een presentatie onder het genot van een hapje en
drankje. Aanvullende informatie ontvangen ouders en leerlingen van groep 8 via meester
Fikkert.
Dankjewelochtend
Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze school. Excursies, creatieve middagen, gesneden
fruit in de klassen, etc. Zonder jullie inzet was het allemaal niet mogelijk geweest het
afgelopen schooljaar. We hadden jullie daarvoor graag willen bedanken tijdens de
traditionele dankjewelochtend op woensdag 7 juli, maar zijn door de omstandigheden
genoodzaakt om te zoeken naar alternatieven. Net als voorgaand schooljaar ontvangt u
voor de zomervakantie van ons een ‘bedankje’ voor uw hulp en inzet gedurende het
afgelopen schooljaar.
Laatste schooldag
De laatste schooldag is op donderdag 8 juli. De ouders van groep 7 verzorgen op deze
dag voor alle leerlingen een heerlijke lunch in de buitenlucht. Groep 1 en 2 lunchen om
11:30 uur en zijn om 12:00 uur vrij. De overige groepen lunchen om 12:00 uur en zijn
om 14:30 uur vrij.

Luxe verzuim
Met de naderende zomervakantie is het wellicht goed nog eens de aandacht te vestigen
op het fenomeen ‘luxeverzuim’. We willen u dringend vragen zich aan de schooltijden te
houden. Eerder op vakantie gaan staat de leerplichtwet niet toe.
Contactgegevens
We komen er met enige regelmaat achter dat adressen of telefoonnummers in onze
administratie niet meer correct zijn. Wilt u wijzigingen in deze gegevens ook doorgeven bij
school? Bij voorbaat dank!
Creamiddag.
Voor het komende schooljaar zijn we weer ook op zoek naar ouders en grootouders om te
helpen bij de creamiddag. In het schooljaar 2021-2022 zal deze op donderdagmiddag van
13.15 uur tot 14.15 uur zijn.
Met een collega-ouder/grootouders helpt u twee weken een groepje van 7 à 8 kinderen
een werkstuk te maken. Dan wordt er gerouleerd.
U hoeft niet creatief te zijn, maar wel enthousiast. Inmiddels zijn er enkele aanmeldingen
binnengekomen. Wilt u komend schooljaar (weer) helpen? Geef dit dan door bij de
groepsleerkracht of meester Bosma.
Afronding schooljaar 2020/2021
Dit was de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Tegelijk met deze nieuwsbrief ontving u
de volgende belangrijke informatie van ons:
- Formatie; Welke meester/juf staat voor welke groep?
- Vakantierooster
In de loop van de komende weken ontvangt u van ons nog:
- Schoolgids 2021/2022
We wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe, maar kijken toch ook al vooruit.
Het nieuwe schooljaar start op maandag 23 augustus om 8:25 uur.

