Nieuwsbrief mei 2019.
Schoolfotograaf
Vrijdag 24 mei is de schoolfotograaf weer aanwezig. Van alle kinderen wordt een
individuele foto gemaakt. Daarnaast zullen er ook broertjes en zusjes foto’s gemaakt
worden. Om 8.45 uur kunt u een foto laten maken met een broertje of zusje van buiten de
school.
De kosten zijn:
€7,-- voor de individuele foto en klassenfoto.
€5,50 voor broertjes –zusjes foto.
Als u alle individuele foto’s koopt, kost de broertjes-zusjes foto €1,50.
IEP uitslag
De uitslag van de Eindtoets Basisonderwijs is deze week binnengekomen. De kinderen
hebben allen een prachtig resultaat behaald. De gemiddelde schoolscore van 78,3 is een
dikke voldoende en zijn wij super trots op onze leerlingen van groep 8!
Groep 2
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 2 iedere middag samengewerkt met
groep 3. Vanaf maandag 3 juni gaat groep 2 iedere dag vanaf 10.45 uur naar groep 3.
Schoolreisje
In de schoolkalender staat het schoolreisje gepland op maandag 17 juni. Op 17 juni gaan
alleen de groepen 4 t/m 8 op schoolreisje en wel naar Toverland. Groep 1 t/m 3 gaat op
maandag 24 juni naar Kinderstad Heerlen. Verdere informatie volgt.
Vorig schooljaar was aan de bovenbouw een schoolreisje verder weg beloofd, vandaar de
reis naar Toverland. Het huren van een bus is enorm duur, omdat de chauffeur de hele
dag bij ons aanwezig blijft. Bij een activiteit in de buurt kan de chauffeur ook nog andere
ritten uitvoeren en is het huren van een bus goedkoper. De komende jaren kunnen we
dan ook niet meer zulke verder weg gelegen uitstapjes maken.
Meedenkmiddag 19 juni
U bent woensdagmiddag 19 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur van harte welkom om samen
met ons mee te denken over de komende vier schooljaren. Gezondheid, sociale veiligheid
en mediawijsheid zijn punten om samen met u te bespreken. Natuurlijk zijn wij ook
benieuwd naar uw ideeën over hoe de Emile Weslyschool zich verder kan ontwikkelen.
Vrije dagen in de komende periode
Hemelvaartsdag
30 mei
Vrije dag
31 mei
Pinksteren
10 juni
Studiedag
11 juni
Team Emile Weslyschool

