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Agenda
21 juni
24 juni
26 juni

Schoolzwemmen 5/6 en 7/8.
Marjan afwezig (studie).
Oud papier.

2 juli
8 juli

Rapport mee.
Feestelijke dag voor alle
kinderen.
Musical groep 7 en 8.
12.00u Zomervakantie!😎

8 juli
9 juli

De temperaturen liepen flink op deze week met
vandaag zelfs de eerste officiële tropische dag in
Nederland. Dat was in school ook goed te merken.
Gelukkig kunnen we in school goed ventileren met
onze grote schuifpuien. Geef uw kind gerust wat
extra drinken mee of nog liever een flesje of een
beker die op school gedurende de dag met water
bijgevuld kan worden, handiger en hygiënischer
dan “even onder de kraan hangen”, zeker in deze
tijd. In de laatste weken voor de zomervakantie
staan er nog een paar leuke activiteiten gepland,
verderop in deze nieuwsbrief leest u er meer over.
Alvast een heel fijn weekend toegewenst.
Hartelijke groet namens het hele team,
Marjan Klein, schoolleider De Linderakkers.

Schiphouwer en op woensdag en donderdag door
Nathalja Pragt worden overgenomen. Mocht u de
leerkrachten willen bereiken dan kan dat via Gerda
en Nathalja via onderstaande mailadressen.
Gerda: g.assen@opoborger-odoorn.nl
Nathalja: n.pragt@opoborger-odoorn.nl
Vanzelfsprekend kunt u ook naar school bellen
(zeker op dinsdag en vrijdag is dat het handigst).
Tussen 08.00 en 8.30u zijn we altijd telefonisch
bereikbaar.
Uitjes voor alle groepen, dank aan de OR!
Vanzelfsprekend vinden we het allemaal jammer
dat het schoolkamp en de schoolreisjes dit jaar
niet door konden gaan. Dat vonden de ouders van
de OR ook. Zij hebben daarom “de koppen bij
elkaar gestoken” en elke klas alsnog een uitje
aangeboden, fantastisch! Alle groepen gaan
daarom toch nog voor de zomervakantie een dagje
op
pad,
volledig
Coronaproof,
zonder
ouderbegeleiding maar zeker niet zonder hulp van
de OR. Ook in de nabijheid van school kan er best
iets geregeld worden. Via de leerkrachten wordt u
hierover verder geinformeerd, er is mij op het hart
gedrukt hier nog niet teveel te verklappen .

Oudergesprekken en rapport 2.
Binnenkort ontvangt u via de leerkracht(en) van
uw kind(eren) weer een uitnodiging voor een
gesprek. Helaas mogen deze nog steeds niet in
school plaatsvinden. Op 2 juli krijgen de kinderen
weer hun rapport mee naar huis. We zijn trots op
alle kinderen, in dit bijzondere jaar is er door
iedereen hard gewerkt!

Groep 1/2.
Afgelopen week werden de kinderen van groep 1/2
verrast met een bezoekje van hun juf Trea. Wat
was het leuk voor zowel Trea en de kinderen, maar
ook het team
om Trea weer even “live” te zien!
Zoals eerder gecommuniceerd zullen totdat Trea
haar werkzaamheden volledig kan hervatten haar
werkzaamheden
op
dinsdag
door
Maria

Feestelijke dag 8 juli.
Het programma voor de feestelijke dag op 8 juli is
dankzij fijn en snel schakelen tussen de OR en het
team zo goed als rond. Omdat dit de laatste dag
voor de zomervakantie is waarop alle kinderen
aanwezig zijn (groep 1 is immers vrijdags vrij),
willen we hier een gezellige dag voor iedereen van
maken en dat gaat zeker weten lukken. We sluiten
de dag af met een muzikale verrassing met diverse
instrumenten waaronder… een doedelzak!
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Enquête sociale veiligheid en welbevinden.
De enquêtes zijn afgerond. In het team zullen de
uitslagen nog worden besproken, maar hierbij
alvast de (eind)rapportcijfers (en daar zijn we heel
blij mee!). Als u de enquête heeft ingevuld, heel
erg bedankt!
Leerlingen:
Ik ben tevreden over de veiligheid op school;
ik geef de school voor ‘veiligheid’ het cijfer
Ik vind mijn school een fijne school; ik geef
mijn school daarom het cijfer
Ouders:
Ik ben tevreden over de veiligheid op school;
ik geef de school voor ‘veiligheid’ het cijfer
Mijn kind vindt de school een fijne school; ik
geef de school voor ‘welbevinden’ het cijfer
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