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Weer iedere dag naar school!
Wat fijn! Vanaf afgelopen maandag zien we elkaar weer iedere dag en ook nog met de hele groep!
We merken dat de kinderen elkaar hebben gemist er werd heel wat af gekletst in de klassen.

Nieuwe directeur
We zijn blij u te kunnen mededelen dat m.i.v. het nieuwe schooljaar wij een nieuwe directeur mogen
verwelkomen. Annelies Dijkstra zal onze nieuwe directeur worden. Bijgaand is een begeleidende
brief.

Formatie
Achter de schermen zijn we druk in overleg over de formatie voor volgend schooljaar. Zodra deze
definitief is zullen wij dit met u delen.

Onderwijsevaluatie
Op dinsdagmiddag 23 juni zijn de leerlingen om 12.00u vrij. Het team gaat zich op dat moment bezig
houden met het analyseren en evalueren van ons onderwijs van het schooljaar 2019 – 2020.

Rapporten inleveren
We hebben nog niet alle rapporten binnen. Wilt u het rapport van uw kind(eren) volgende week
meegeven?

OUD PAPIER 27 juni gaat wel door
Zaterdag 27 juni wordt er weer oud papier opgehaald. De rijders zijn deze keer:
Wagen 1 (van Lubert van de Woude)

Wagen 2 (van Ruud Oosting)

Symen Oenema (rijder trekker)

Herko Jansen (rijder trekker)

Klaas v/d Schaar

Leon v/d Tol

Van der Hoek

Jelle Heida

LET OP WIJZIGING OPZET OUD PAPIER RIJDEN
Om 09.30u verzamelen bij Ruud Oosting,
Wagen 1 rijdt route 1,
Wagen 2 rijdt route 2,
Bij afwezigheid graag onderling ruilen
Roy Oosterkamp, coördinator oud papier 06 33 33 13 30
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Laatste schooldag
Op vrijdag 3 juli zijn alle leerlingen om 12.00u vrij.

Volgende nieuwsbrief
De eerst volgende nieuwsbrief van schooljaar 2019- 2020 zal op vrijdag 26 juni 2020 in uw mailbox te
vinden zijn.

Bijlagen
Deze nieuwsflits bevat de volgende bijlagen;
Bijlage 1: Benoeming nieuwe directeur
Bijlage 2: Plusklas schooljaar 2020 2021

Agenda
Juni
12
15
23
26
27
juli
2
3
6

Nieuwsbrief
Start toetsweek
Alle leerlingen 12.00u vrij i.v.m. studiedag
Rapport mee
Nieuwsbrief
Oud papier

Afscheid groep 8
Rommel in de trommeldag
Laatste schooldag
Start zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden
Opmerkingen t.a.v. de info kunnen gemaild worden naar directie@obsdelamer.nl
Met vriendelijke groet,
Team Obs de Lamer
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