Prismagazine
Schooljaar 2020-2021
Voorbereidingen
Achter de schermen wordt er al weer druk gewerkt
aan de voorbereidingen voor het volgende
schooljaar. Dit zijn zaken zoals groepsindeling,
formatie, het schoolplan in het kader van het
Nationaal Programma Onderwijs (NPO), de
jaarplanning etc. Daarnaast worden er
voorbereidingen getroffen voor het uitbreiden met
een 8e groep en doen we ons best ons onderwijs
steeds te blijven vernieuwen en verbeteren.
Op de studiedagen van 14 en 15 juni gaan we
hiermee verder, en gaan we ook aan de slag met de
methode Veilig leren Lezen.
Voor nu een heel prettig weekend gewenst!

Dansprogramma
Aquarijn en Studio Forza hebben de koppen bij elkaar
gestoken en willen voor deze wijk een mooi
dansprogramma neerzetten voor een grote
doelgroep. Hoe ﬁjn is het om te kunnen sporten in de
wijk waar je woont. Zie ﬂyer voor meer info.

Vervoersverklaringen
Deze maand hebben we de formulieren voor het
taxivervoer voor volgend schooljaar meegegeven
aan de leerlingen. U kunt net als andere jaren weer
vervoer aanvragen via uw gemeente.

nr 8 mei 2021
Webinar
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
organiseert in juni het Webinar ‘Hoe vertellen
we het de kinderen’ voor ouders die gaan
scheiden en voor professionals.
Als je gaat scheiden, dan komt er een moment dat
je het aan je kind(eren) moet vertellen. Veel
ouders zien hier tegenop. Het is dan ook een
ingewikkeld gesprek. Want hoe vertel je het de
kinderen? Wat is het beste moment? Welke
vragen zullen de kinderen hebben?
Tijdens dit Webinar gaan we in op deze vragen. Je
krijgt handvatten om het gesprek samen voor te
bereiden en je krijgt inzicht in welke vragen je
kinderen kunnen hebben. Ook is er aandacht voor
de periode na het gesprek met je kind(eren).
Kortom, alles komt aan bod waardoor jullie op een
goede manier aan de kinderen kunnen vertellen
dat jullie gaan scheiden.

Schoolfruit
Week 22 is de laatste week dat we schoolfruit
ontvangen. De weken daarna willen we graag dat de
leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag ook
fruit van thuis meekrijgen. Zo kunnen we toch de
fruitdagen doorzetten.

Vakantierooster & Vrije dagen
Jarigen juni & juli

Studiedagen:
Zomervakantie:

14 & 15 juni 2021
16 jul 12.15 u t/m 27 aug. ‘21

Maxim, Firas, Tarik, Elvis, Hamza, Helena, Dylano,
Ivo, Fnan, Nafie, Danny, Ryan, Caithlynn, Milan
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Activiteiten schooljaar 2020-2021
Voortgangsgesprek 3
Slotavond

week 25 + week 26
wo 14 juli 2021
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