NIEUWSBRIEF JUNI 2021
Balk, 17 juni 2021

Beste ouders/verzorgers,
Het schooljaar 2020-2021 zit er bijna op! Na het weekend nog maar drie schoolweken. De kinderen en
leerkrachten zijn druk bezig met het vullen van de Portfolio’s. De kinderen kiezen eigen werk waar ze trots
op zijn en de leerkrachten bekijken de ontwikkeling van elk kind in deze laatste periode van dit schooljaar.
De leerkrachten vanaf groep 5 bespreken deze ontwikkeling met elk kind tijdens de reflectiegesprekken.
Dat zijn waardevolle gesprekken waarin kinderen hun eigen scores kunnen bekijken en zelf mee kunnen
bepalen waar ze nog beter in willen worden. En natuurlijk is er ruimte om trots te zijn op hun eigen groei!

IJsje van de OR
Tijdens deze warme dag werden alle kinderen getrakteerd door de OR met een verfrissend ijsje. Bedankt!

Praktisch verkeersexamen
Vandaag hebben de kinderen van groep 7 en 8 een warme fietstocht door Balk gemaakt. Ze moesten zich
daarbij goed aan de verkeersregels houden. Op verschillende punten van de route stonden begeleiders om
te kijken hoe de kinderen het deden. De uitslag volgt nog, spannend…!!

Nieuw MR-lid gezocht
Per einde schooljaar zit de tweede termijn van onze voorzitter Erwin Franssen erop. Na 6
jaar is het daarmee tijd om plaats te maken voor een nieuwe, enthousiaste ouder, die
vanaf volgend schooljaar zitting wil nemen in de MR van 't Hazzeleger. Dat mag in de rol
van voorzitter, maar je mag uiteraard ook eerst wennen als 'gewoon' lid van de
oudergeleding. In ieder geval ben je vertegenwoordiger namens alle ouders en hun aanspreekpunt.
De MR bestaat uit 3 leraren en 3 ouders en vergadert ongeveer 6x per jaar. De rol van de MR is het
meepraten over het beleid van de school en het adviseren van de directie. Een heel leuke manier om
directer betrokken te zijn bij ons Hazzeleger!
Mocht iemand zich als ouder willen opgeven voor de MR, vernemen wij dit graag uiterlijk vrijdag 25 juni
a.s. op erwin.franssen@gmail.com.

Nieuw buitenspeelgoed
Vandaag hebben de kinderen kunnen spelen met het nieuwe buitenspeelgoed dat we aan konden schaffen
met de opbrengst van de Bag2Skool kledingactie. Onder andere nieuwe ballen, vangnetten, stelten,
elastieken en paardentuigjes, er wordt volop mee gespeeld! Maandag zet conciërge Peter het nieuwe
buitenkeukentje voor groep 1 en 2 in elkaar. Het geld is goed besteed!

Indeling groepen
Intern zijn we druk bezig met de nieuwe groepsverdeling. Deze is gister met de MR besproken en wordt
volgende week naar alle ouders gemaild.

Met vriendelijke groet
Team ‘t Hazzeleger

