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Zomerrapport groep 2 t/m 8
In deze week rapportgesprekken
Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8
Musical-Generale
Musical
Afscheid groep 8
Ka-baaldag
Zomervakantie begint voor alle kinderen om 12.00 uur
Weer naar school

do

16

sept

Algemene ouderavond (zet de datum in uw agenda!!!)

Dalton
Reflectie
Nadenken over je eigen gedrag en je eigen werk, is op daltonscholen belangrijk.
Op veel daltonscholen maken leerlingen vooraf een inschatting van de
moeilijkheidsgraad en de tijd van de opdrachten. Achteraf wordt hierover ook een
feitelijke beoordeling gegeven en worden in gesprekjes regelmatig de inschattingen
vooraf en de feitelijke beoordelingen achteraf met elkaar vergeleken. In zulke
gesprekjes kan er dan bijvoorbeeld aandacht geschonken worden aan het feit waarom
een kind steeds de rekenopgaven in de weektaak moeilijker inschat dan ze (achteraf)
blijken te zijn. Op andere aspecten van het werken in de klas wordt op een soortgelijke
wijze gereflecteerd. Zo wordt geleidelijk de vaardigheid in het zelfstandig werken en
het samenwerken opgebouwd. Het kritisch benaderen van onderwijskundige
ontwikkelingen en inzichten is op een daltonschool vanzelfsprekend. Iedere docent die
werkt op een daltonschool reflecteert op zijn/haar onderwijspraktijk en professioneel
handelen. Ook op schoolniveau vindt reflectie over de kwaliteit van het daltononderwijs
voortdurend plaats.
Rapport en rapportgesprekken
Vrijdag 2 juli krijgen de leerlingen van de groepen 2 tot en met 8 hun zomerrapport
mee naar huis in een “transportmapje”. Thuis kunt u het rapport in de witte
verzamelmap doen.
Het transportmapje moet uw kind weer inleveren bij zijn of haar leerkracht!!!
Ka-baaldag
Traditiegetrouw vieren we op de laatste donderdag voor de zomervakantie ons
eindfeest ( Ka-baaldag ) met alle kinderen. Vanwege de versoepelingen rondom de
coronamaatregelen mogen we buiten weer ouders mee laten helpen met activiteiten.
Wilt u deze dag meehelpen, geef dit dan door aan Ria of Addie.
Ka-baaldag wordt weer een leuke en gezellige dag met spelletjes en activiteiten.
Kinderen hoeven die dag geen eten mee te nemen, want zij krijgen te drinken een
hapje tussendoor en een heerlijke warme lunch!

Pauzes
Vanwege de versoepelende coronamaatregelen gaan we ook weer in de pauzes met
alle kinderen tegelijk naar buiten. Uiteraard onder toezicht van de leerkrachten.
Schoolreis
Vanwege de coronamaatregelen konden we dit schooljaar helaas niet op schoolreis.
We zijn nu bezig met het organiseren van de schoolreis in september.
HERINNERING Ouderbijdrage en schoolreis
Herinnering………………
Er zijn nog veel ouders die de ouderbijdrage en schoolreis moeten betalen.
Om onze activiteiten te ondersteunen willen wij u vragen om een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage. Deze bijdrage wordt gebruikt voor o.a. het sinterklaasfeest, kerstfeest,
lentefeest, musical, schoolontbijt, Ka-baaldag enz.
De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt dit jaar weer €20,00 per kind.
U kunt uw bijdrage storten op:
rekeningnummer NL 13RABO 036.18.11.179
t.n.v. Stichting Schoolfonds OBDS Het Talent
onder vermelding van de naam van uw kind.
We gaan in september op schoolreis, dus verzoeken wij u (als u dit nog niet gedaan
hebt) om de vrijwillige bijdrage voor de schoolreis € 27,50 op bovengenoemde
rekening te storten.
Afscheid groep 8 en de Musical
Al weken zijn de leerlingen van groep 7 en 8 druk bezig met het instuderen van de
eind-musical.
I.v.m. de corona-maatregelen kan de musical nog niet opgevoerd worden voor alle
ouders tegelijk.
Maandagmiddag 12 juli treden zij op voor de andere leerlingen en de ouders van de
leerlingen van groep 7.
Dinsdagavond 13 juli treden zij nogmaals op, dit keer voor de ouders van de
leerlingen van groep 8.
We kunnen alleen de ouders van de kinderen van groep 7-8 toelaten bij de musical.
Broertjes en zusjes zien de musical al maandagmiddag en mogen dinsdagavond niet
mee. Ook opa’s, oma’s en andere familieleden kunnen nog niet komen kijken.
De musical zal ook worden opgenomen zodat ook andere belangstellenden hem
kunnen bekijken.
Op woensdag 14 juli nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van school en hun
klasgenoten van groep 7. Zij mogen die dag wat trakteren of wat geven aan hun
klasgenoten.
’s Middags krijgt groep 8 een leuk en gezellig afscheid op school, wat wordt afgesloten
met een BBQ.
Om 20.00 uur worden ouders van de leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor het
afscheid met een praatje en het uitreiken van een aandenken.
Op donderdag 15 juli doet groep 8 nog mee met de ka-baaldag en zij gaan aan het
einde van de dag de school uit door een erehaag en met applaus.
Volgende week worden de ouders van groep 7-8 nog verder geïnformeerd.
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Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag !
Nieuw in groep 2, 5 en 6:
Amy, Grace en Davitha van Ballegooijen

Wij wensen jullie een fijne schooltijd op Het Talent

