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Creadag op woensdag 29 mei
- De kinderen hoeven op de creadag geen eten en drinken mee te nemen. De school zorgt
op deze feestelijke dag voor een 10-uurtje.
-

Het zou handig zijn als uw kind op deze dag oude kleren aan heeft.

Kinderen van het WOC van groep 1/2 verzamelen tussen 8.15 uur en 8.30 uur op de HV en
kunnen ook om 12.00 uur weer op de HV worden opgehaald. De groep van juf Joyce/Yolanda
verzamelen in groep 3 van juf Meike en de kinderen van juf Kelly verzamelen in de speelzaal
van de kleuters.
De creadag van cluster 3/4 zal plaatsvinden op de hoofdvestiging op de 1e verdieping. De
kinderen van cluster 4 moeten dus 's ochtends op de hoofdvestiging gebracht worden en hier
ook weer om 12.00 uur opgehaald worden.
De kinderen van groep 5 t/m 8 starten woensdagmorgen tijdens de creadag op het WOC. Om
12 uur gaan ze ook vanaf het WOC naar huis.
Schoolfoto’s
Heeft u nog een envelop van de schoolfotograaf liggen, wilt u die dan met spoed inleveren bij
de leerkracht van uw kind.

Bel WOC
Bij de ingang van het WOC (aan de Schepenensingel-kant) is rechts van de deur een mobiele
bel geplaatst. Krijgt u geen reactie op de normale bel, dan kunt u deze gebruiken

Uitnodiging kinderfeestjes
Kinderen zijn soms erg teleurgesteld als zij niet uitgenodigd worden op een kinderfeestje.
Daarom verzoeken wij u vriendelijk om de uitnodigingen zoveel mogelijk na schooltijd uit te
delen of even langs te brengen bij de betreffende kinderen. Dit voorkomt dat kinderen de
hele dag onrustig zijn.

Formatie schooljaar 2013-2014
Door de structuurwijziging van ROBIJN, per 1 augustus 2013, laat de invulling van de
formatie voor het schooljaar 2013-2014 langer op zich wachten dan u van ons gewend bent.
Het bestuursformatieplan 2013-2014 zal eerst de instemming van de gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad van ROBIJN moeten hebben, voordat de definitieve formatie op
schoolniveau kan worden ingevuld. Wij hopen deze instemming van de GMR half juni te
ontvangen.
De laatste twee weken van juni worden gebruikt voor afstemming van de formatie op
stichtingsniveau en daadwerkelijke invulling op schoolniveau .
Wij streven ernaar om de groepsverdeling 2013-2014 en de daarbij behorende namen van de
leerkrachten in de eerste week van juli 2013 aan u bekend te maken.

Informatie-avond Social Media
Op 18 juni organiseert de MR een informatie-avond over Social Media. Noteert u het vast in
uw agenda.

Kalender
27 mei
29 mei
30 mei
31 mei
3 juni
6 juni
10 t/m 14 juni
10 juni
12 juni
18 juni
18 juni
24 juni
28 juni
28 juni

skieën cluster 8
creadag
bezoek stadsmuseum cluster 7 en 8b
cluster 5: de Gelaarsde kat
schoolreis cluster 1-2
Wereldse inloopavond
Huiswerkweek cluster 7 en 8
Praktisch verkeersexamen cluster 7
VVE-ouderbijeenkomst
inzameling Children of Durgapur
inzameling oud papier
ouderbedankmiddag
schoolreis cluster 5
schoolreis cluster 6

