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Belangrijke mededeling:
• Maandag 21 juni gewoon school.
• Groepsindeling en personele bezetting voor het komend schooljaar in
meegestuurde brief!
• Bij zonnig weer graag de kinderen al thuis insmeren met zonnebrand en
zonodig een shirt met lange mouwen.
• MR lid gezocht!
• Penningmeester oudervereniging gezocht!

Corona......
Het gaat de goede kant op met de besmettingen in ons land en steeds meer mensen zijn ingeënt.
Dat betekent echter niet dat we alle regels en afspraken gelijk kunnen vergeten. Binnen Meer
Primair zijn duidelijke afspraken gemaakt waar we ons als scholen aan moeten houden. Dus zijn de
groepen in de school nog zoveel mogelijk gescheiden. Dragen de kinderen van groep 6,7,8 en de
leerkrachten, bezoekers in de gangen, een mondmasker. Buiten spelen we wel groepsdoorbroken.
De afscheidsavond zal grotendeels via Teams gaan en ook de uitjes van de laatste schoolweek zijn
georganiseerd zodat er zo min mogelijk risico is voor een ieder. Niemand zit er op te wachten de
zomervakantie te beginnen met een quarantaineperiode!!

Laatste periode voor de zomervakantie:
Nog 3 weken tot de zomervakantie.
We zijn begonnen we met de afname van de Citotoetsen van het eind van het schooljaar. Dit geldt
voor alle groepen met uitzondering van groep 8. Opnieuw kunnen we dan zien hoe de kinderen
zich de laatste periode ontwikkeld hebben.
De uitslagen van de Citotoetsen zullen bij het rapport gevoegd worden maar zullen na de vakantie
bij het startgesprek met ouders en leerlingen besproken worden.

Laatste schoolweek:

Dinsdag 6 juli
Groep 8 gaat naar JumpSkilzz in Hoofddorp. Aansluitend eten ze met elkaar en maken ze zich klaar
voor de musical. Groep 6,7 heeft gewoon school en komt omgekleed en geschminkt om 18.45 uur
terug op school. Om 19 uur is de musical via Teams te zien voor ouders groep 7 en 8. De musical
wordt opgenomen. De ouders van leerlingen van groep 6, opa’s en oma’s kunnen deze opname
later zien. Na de musical gaat groep 6 en 7 weer naar huis en komen de ouders van groep 8 op
school in de patio voor het afscheid.
Woensdag 7 juli
De leerlingen van groep 1 tot en met 5 gaan spelen in Jeugdland Nieuw Vennep. Ze worden hier
door hun ouders naartoe gebracht en weer opgehaald. Ze hoeven geen eten mee te nemen.
Leerlingen van groep 6,7,8 gaan op de fiets naar De Speelakker in Noordwijkerhout. De ouders van
deze kinderen zetten aan het eind van de middag tentjes op op het grasveld bij de school. Hierin
gaan deze leerlingen een nachtje slapen.
Donderdag 8 juli
Meester- en juffendag. Een gezellige dag in en rond de school. We hebben die dag een
continurooster, voor de lunch wordt gezorgd. Ook de kinderopvang Babino doet mee aan deze
feestdag. Deze kinderen zullen ook een gezellige dag hebben met verschillende activiteiten!

De schoolvakantie begint 8 juli om 14 uur!!!
Medezeggenschapsraad:
De medezeggenschapsraad is nog op zoek naar een enthousiaste ouder. Met de verhuizing van de
familie van Woerden is er een plek vrij gekomen.
Heeft u belangstelling, neem dan contact op met Hans van Hees of met Theo van Woerden,
mr@ikcdelente.nl.

Oudervereniging:
De oudervereniging is voortaan bereikbaar via de mail. Ov@ikcdelente.nl. Renate van der Water
beheert deze mailbox. Zij is secretaris.
De oudervereniging is ook nog op zoek naar een penningmeester. Monique Elst stopt binnen drie
weken omdat haar dochter van school gaat. Monique helpt u graag op weg. Dus ook als u het niet
eerder gedaan hebt maar wel enige kennis op dit gebied heeft, van harte uitgenodigd!

Babino

- Willen jullie, nu het mooie weer er is, weer een tasje met zwemspullen mee geven? Graag met
een zwembroekje, handdoek, en schoentjes die nat kunnen/mogen worden? (de kinderen met
luier, ook zwemluiers) dan kunnen wij met het mooie weer lekker van wat waterpret genieten!

- Denken jullie dan ook gelijk aan wat luchtigere slaapzakken, en zomer reservekleding voor in de
bakjes/tasjes?
- 30 juni zal de laatste werkdag van Marjolijn zijn. Daarna kan zij lekker van haar verlof gaan
genieten. Wij zien haar dan in november weer terug. 28 juni zal zij haar afscheid met de kinderen
op de bso vieren.
-Bij het kinderdagverblijf is ons thema inmiddels in volle gang.
Wij hebben zelf voertuigen nagedaan.
De thema tafel is weer veranderd, en wij hebben een race gehouden met auto`s op bubbeltjes folie. dat
voelde natuurlijk wel heel erg gek aan!

De aankomende periode zullen wij ook veel buiten aan de slag gaan met het thema.
Vliegen met het vliegtuig, en uiteraard met bootjes in de watertafel gaan varen.
Donderdag 8 juli is het meester en juffendag. Ook wij zullen hier een extra leuke dag van gaan maken.

