juni 2019
Hallo allemaal!
Alweer een ouderinfo! Dat komt omdat we vooral wat praktische zaken te melden hebben die
betrekking hebben op het einde van het jaar!
Het tevredenheidsonderzoek is inmiddels afgerond, vanuit de organisatie die dit organiseerde
wachten we op de terugkoppeling. 59% van de ouders heeft meegewerkt, waarvoor dank!
Aanstaande maandag en in de rest van komende week vinden er voortgangsgesprekken plaats,
een mooi moment om (eventueel) samen met uw kind en de leerkracht te kijken naar de dingen die
goed gegaan zijn en eventuele zorgen of vragen te bespreken. De huidige leerkrachten kunnen
daarna zorg gaan dragen voor een goede overdracht naar de nieuwe leerkrachten.
De schoolreis van de kleuters staat voor volgende week vrijdag op het programma, er is in het
Ouderpanel besproken om een alternatieve datum vast te leggen, mocht het te slecht weer zijn. Dit
hebben we geprobeerd, maar helaas werken de speeltuinen hier niet aan mee, zij zitten in deze
periode te vol gepland. Duimen voor goed weer dus!
U leest verderop meer informatie over de jubilarissendag die gepland staat voor 21 juni!
Fijn Hemelvaartweekend!
Hieronder de belangrijke data op een rijtje:
30 mei – 2 juni
Leerlingen vrij i.v.m. Hemelvaartweekend
3 juni
Voortgangsgesprekken
4 juni
Talentmiddag onderbouw
7 juni
Schoolreis kleuters
10 juni
Tweede pinksterdag
11 juni
Lesvrije dag
12 juni
Sportdag groepen 5-8
17-18-19 juni
Kamp groepen 8
21 juni
Jubilarissendag
28 juni
Schoolreis groepen 3 t/m 8
2 juli
Afscheidsavond groep 8
3-4-5 juli
Kleuterfeesten

Circus
Gummarus

REGELZAKEN & SCHOOLACTIVITEITEN
JUBILARISSENDAG
Vrijdag 21 juni 2019 hebben we een feestdag.
We vieren het 40-jarig jubileum van juf Brigitte,
meneer Jack en meneer Jan. De leerlingen
blijven de gehele dag op school, dus van
8.35/8.45 uur tot 15.15 uur en lunchen met
hun eigen leerkracht in de klas, de leerlingen
nemen dus hun eigen lunchtrommel en
drinken mee. Fruit is niet nodig, de kinderen
krijgen op school een traktatie. De dag zal in

het teken staan van het thema Circus. In de
ochtend worden de jubilarissen tussen half 10
en 10 uur onthaald op het grote plein. De rest
van de ochtend gaan de leerlingen in de klas
aan de slag met hun circus act, zodat ze in de
middag die act kunnen vertonen tijdens de
circusvoorstelling op het grote plein.
U bent van harte welkom om de voorstelling
om 13.45 uur bij te wonen op het grote plein.
Mocht het die middag slecht weer zijn dan

vindt de voorstelling in de gymzaal plaats en is
er helaas te weinig plaats voor de
ouders/verzorgers. Na de voorstelling gaan alle
leerlingen eerst terug naar de klas en vanuit
daar naar huis.
KLEUTERFEESTEN
Het thema dit jaar voor de eindfeesten van de
kleuters is: Circusfeest! Het feest voor groep 1
is op woensdag 3 juli. Hierna begint de
vakantie voor groep 1. Op woensdag 3 juli zijn
de leerlingen van groep 2 dus vrij. Voor de
leerlingen die naar groep 3 gaan is het feest op
donderdag 4 juli. Zij slapen op school en
worden vrijdagochtend 5 juli na het ontbijt
opgehaald, dan start voor hen de vakantie.
Meer informatie volgt later nog.

VAN ONZE PARTNERS
CJG organiseert:
THEMA AVOND SEKSUALITEIT
Hoe ga jij als ouder om met de lichamelijke
veranderingen van jouw puber? Op deze rode
wangetjes avond willen we graag met jullie
stilstaan bij de lichamelijke ontwikkelingen die
jouw puber door maakt, hoe kun je als ouder je
kind hierop voorbereiden maar ook zelf de
ruimte tot ontdekken geven.
Ben jij nieuwsgierig en sta je open voor tips,
kom dan naar deze avond. Geef je op via
info@cjgsteenbergen.nl
Wanneer: 5 Juni van 19.00 tot 20.30
Waar: CJG Steenbergen, Fabrieksdijk 6 in
Steenbergen
Doelgroep: Ouders van jongeren tussen de 10
en 16 jaar.
*in het kader van de privicaywet worden
aanmeldgegevens direct na de thema-avond
verwijderd.

