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School
Eindtoets groep 8:
Afgelopen week hebben we de uitslagen van de Route 8 eindtoets ontvangen.
We zijn erg trots op alle leerlingen die de toets hebben gemaakt! Zij hebben enorm hun best gedaan en laten zien
wat ze kunnen. Als school zijn we tevreden over de resultaten. We zien dat de leeropbrengsten weer hoger liggen
dan kort na de coronaperiode en dat de scores overeenkomen met de adviezen die we gegeven hebben voor het
voortgezet onderwijs.
Autoverkeer
We merken de laatste tijd dat de drukte van het autoverkeer in de Irenestraat toeneemt. Helaas ontstaan daardoor
regelmatig onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties voor fietsers. In de Irenestraat geldt om deze reden een stop- én
parkeerverbod. Voor het afzetten van leerlingen kunt u de parkeerplaatsen aan beide zijden van de school
gebruiken.
Hitteprotocol
Het is nog niet zover, maar we bereiden u graag voor op hoe we omgaan met warme dagen op school en waar u
kunt helpen.
Ons hitteprotocol komt voort uit het Nationaal Hitteplan. Deze termen staan los van de term hittegolf. Er is pas
sprake van een officiële hittegolf als het in een periode van minimaal 5 dagen minstens 25 graden is, waarvan op 3
dagen minstens 30 graden (gemeten door het KNMI in De Bilt).
Ons hitteprotocol kan los van deze richtlijnen in werking treden.
Op school zorgen we ervoor dat we de zon en warmte zoveel mogelijk uit de school weren en waar mogelijk luchten
of gebruik maken van de airco's. Ook zorgen we ervoor dat we het allemaal wat rustiger aan doen.
Als ouder kunt u het volgende doen:
o Smeer kinderen goed in voorafgaand aan de schooldag. Op school is geen smeermoment, dus zonnebrand
kan thuisblijven.
o Geeft extra water mee of de Kubusbidon.
o Laat leerlingen luchtige kleding dragen
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Inloopochtend
Op vrijdag 3 juni is er weer een inloopochtend. Tijdens de inloopochtenden krijgen jullie de mogelijkheid om in de
klas van uw zoon/dochter te kijken. De inloopochtenden zijn op wisselende dagen. Jullie kinderen leiden jullie rond
vanaf 08:20 uur tot uiterlijk 08:45 uur. Dit is echter geen moment voor ouder-leerkracht gesprekken. Ouders met
meerdere kinderen kijken korter mee per kind.
Schoolfotograaf
Op dinsdag 7 en donderdag 9 juni komt de schoolfotograaf voor alle kinderen van het kinderdagverblijf,
peuterspeelzaal, instroomgroep en de groepen 1 t/m 8. Er worden dit jaar alleen groepsfoto's gemaakt. Via Parro
krijgt u te horen wanneer de groepen aan de beurt zijn.
Kamp
Op dinsdag 14 juni om 9.30u gaan alle leerlingen van de groepen 8 op kamp naar Amerongen. Ouders/verzorgers en
leerlingen hebben hierover reeds informatie ontvangen. Vrijdagmiddag rond 13.30u zijn we weer terug op school.
We vinden het leuk om uitgezwaaid te worden. De route zal zijn: vertrek vanaf school, rechtsaf richting de Blokker en
dan linksaf de Hogestraat op. We fietsen verder door op de Heuvel, dan rechtsaf bij basisschool de Dijk en aan het
einde van de Zeven Geversstraat linksaf de Heersweg op. Dan fietsen wij uiteindelijk daar de dijk op richting de Blauwe
Brug en door naar Amerongen.
Sportdagen
In de maand juni staan er een aantal sportieve dagen op het programma.
Op vrijdag 10 juni organiseert het Pax Christi College de jaarlijkse Sportolympiade voor de groepen 6 en 7.
De groepen 4 en 5 hebben op woensdag 22 juni een sportdag.
Op woensdag 29 juni zullen de leerlingen van de groepen 8 allerlei sport- en spelactiviteiten organiseren voor de
leerlingen uit de groepen 1-2 en de instroomgroep.
Rapport
Op maandag 27 juni krijgen alle kinderen hun rapport. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op dinsdag 5 juli.
Voor de groepen 1 en 2 zullen alle ouders hier een uitnodiging voor ontvangen. Voor de groepen 3 t/m 7 zijn de
gesprekken facultatief. Dat wil zeggen dat er alleen gesprekken zijn wanneer leerkracht of ouders daar aanleiding
voor zien. Meer informatie over de oudergesprekken ontvangt u te zijner tijd.
Schooljaar 2022-2023
Op dit moment zijn we druk bezig met de verdeling en bemensing van de groepen voor komend schooljaar. Deze
zullen we in de volgende informatiebrief met u delen.
De data voor de studiedagen liggen op dit moment bij de IKC-raad. Ook daarover berichten we u hopelijk over in de
volgende informatiebrief.
Kennismakingsmiddag
Op maandag 11 juli staat de kennismakingsmiddag gepland vanaf 13:00 t/m 14:30. Alle leerlingen gaan dan
kennismaken met hun nieuwe juf/meester en eventueel nieuwe klasgenoten. Leerlingen die starten in het nieuwe
schooljaar krijgen hiervoor ook een uitnodiging. De leerlingen van de toekomstige groepen 1 t/m 4 worden door hun
nieuwe leerkracht naar buiten gebracht. Dit is gelijk ook de poort waar de leerlingen volgend jaar mogen
verzamelen.
IKC-Raad
De volgende IKC-Raad bijeenkomst is op 20 juni. U kunt onderwerpen aandragen voor de vergadering via infoikcdekubus@groeisaampo.nl
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Mobiele telefoons
Op school hebben we de afspraak dat leerlingen geen mobiele telefoons mogen gebruiken. Wij vinden dit niet
bevorderlijk voor de sociale contacten. Helaas zien we de laatste tijd weer steeds meer telefoons op de speelplaats
en in school. Wilt u er alert op zijn dat leerlingen geen telefoon meenemen? Natuurlijk zijn er altijd leerlingen of
situaties waarover afspraken met de leerkracht gemaakt kunnen worden.
Soms hebben leerlingen voor een opdracht een mobiele telefoon nodig. We zullen dit dan via Parro communiceren.
Kidsrun
Voor kinderen van 6 t/m 9 jaar is er op zondag 19 juni in Boven-Leeuwen de 12e editie van de KIDSRUN. Meer
informatie vindt u in de bijlage.
Ouderavond gamen en schermtijd.
Op donderdag 9 juni vindt er een online ouderavond over gamen en schermtijd plaats. Deze wordt georganiseerd
door Iriszorg. Meer informatie vindt u in de bijlage.
Gezond eten en drinken
Komende week ontvangt u een enquête vanuit school waarin we uw mening vragen met betrekking tot ‘gezond eten
en drinken op school’

Bijlagen:
• Kidsrun
• Ouderavond schermtijd en gamen

