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Belangrijke data
10 juni Start CITO
7 juli Oudergesprekken groep 1 t/m 7

Schoolreisje
Het schoolreisje op woensdag 23 juni gaat niet door.
We werken aan een alternatief programma. De datum
voor het alternatieve schoolreisje is 19 juli. Wij maken er
weer een hele leuke dag van...

AMN eindtoets groep 8
Een groot deel van de leerlingen van groep 8 heeft
deelgenomen aan de AMN Eindtoets. We hebben
inmiddels de resultaten hiervan binnen en al gedeeld
met de betreffende ouders. De kinderen hebben hard
gewerkt en mooie resultaten geboekt.

AMN POVO aansluiting groep 7
Voor de leerlingen van groep 7 hebben we de AMN
PO-VO aansluiting afgenomen om het voorlopig
schooladvies VO nog beter te kunnen onderbouwen. De
leerlingen hebben heel hard gewerkt aan heel veel
opgaven op het gebied van taalverzorging, rekenen,
gedrag en inzet.
De leerkrachten en ouders hebben een vragenlijst over
de leerling ingevuld. Zo ontstaat er  een compleet beeld
van het kind, deze informatie helpt ons om het
schooladvies nog beter te kunnen onderbouwen. De
resultaten van de PO-VO groep 7 aansluiting worden
tijdens de oudergesprekken van 7 juli gedeeld met de
ouders.

Kamp groep 8
Wij vinden dat onze leerlingen een goed afscheid van
onze school verdienen en willen daarom een
schoolkamp organiseren. Echter willen en kunnen wij
niet voor iedereen beslissen hier verplicht aan deel te
nemen.
In deze ingewikkelde Corona tijd is het lastig om goede
keuzes te maken over de wijze waarop wij het afscheid
van onze leerlingen uit groep 8 willen en kunnen
organiseren. Aan de ene kant is er steeds meer mogelijk,
aan de andere kant willen wij dit zo veilig mogelijk doen.
Dit geldt ook voor het eindkamp voor groep 8.
Daarom kunnen ouders kiezen voor 2 opties: uw
zoon/dochter gaat mee op kamp of uw zoon of dochter
volgt tijdens de kampdagen een alternatief programma
op school.

Schooltuin
De eerste kroppen sla zijn al te gebruiken in onze
kookles, met het mooie weer gaat het heel snel en ook
onze collegaś mogen misschien nog wel een kropje mee
naar huis nemen als het zo doorgaat.

Gezonde school
Een gezonde manier van leven en een goede gezondheid
dragen bij tot het leren van onze leerlingen.
Daarom hebben we een aantal weken geleden besloten
om hiervoor een subsidie aan te vragen. Deze is
inmiddels toegekend. Hiermee zijn wij erg blij, omdat wij
zo bestaande ateliers zoals de schooltuin en keuken
kunnen versterken. Tevens willen we ons beleid
aangaande traktaties, bewegen en gedrag aanpassen om
zo bij te dragen aan een gezonde leefstijl.
Mocht u ook ideeën hebben over de wijze waarop wij
een gezonde leefstijl, binnen onze school, kunnen
promoten, laat ons dit weten.
Dit kan door een mail te sturen naar:
directie.piramide@floresonderwijs.nl
Alle input is welkom.
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