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Verslagen en gesprekken 
Aan het eind van dit schooljaar krijgen de leerlingen een verslag in plaats van een rapport. Dit 
doen wij zo omdat de leerlingen door de coronacrisis veel minder op school zijn geweest en wij 
niet alle toetsen hebben afgenomen. Bij het verslag vindt u de resultaten van de toetsen die wij 
wél hebben afgenomen.  

- Op maandag 15 juni kunt u intekenen op de rapportgesprekken.  
- Groep 4 krijgt op maandag 22 juni het verslag mee naar huis. 
- De overige groepen krijgen het verslag op dinsdag 23 juni mee naar huis.  
- Op dinsdag 23 juni (niet alle groepen), woensdag 24 juni en donderdag 25 juni zijn de 

gesprekken.   
Wilt u ervoor zorgen dat de rapporten weer mee naar school gaan? 
 
KIDD weer in school 
Door alle coronamaatregelen werden er ook geen kunstlessen meer gegeven. 
Gelukkig gaan de lessen die op het programma staan voor de maand juni nu toch door. 
 
In groep 3 gaat de les op dinsdag 16 juni over het bewust worden van de drooglegging van de 
polder. We gaan nadenken over hoe Almere er onder water uit zou hebben gezien. 
We gaan allemaal een “onderwaterbril” maken met blauw doorzichtig papier, zodat we ons 
kunnen voorstellen hoe alles er onder water uit zal zien. Dinsdag volgt de les met de kunstenaar. 
We maken buiten een kunstwerk en dat komt op het plein te staan. 
 
Bent u nieuwsgierig geworden? Kom gerust ons kunstwerk, op afstand, bewonderen. 
 

Agenda 
Vrijdag 12 juni        ’s middags lesvrij 
Maandag 15 juni     lesvrije dag  
Maandag 22 juni    sportmiddag groepen 1-2 en 3 
                                   rapporten mee, groep 4 
Dinsdag 23 juni       sportdag  groepen 4 - 8 
                                   rapporten mee overige groepen 
Vrijdag 26 juni         ’s middags lesvrij 
 
 
 
  
                          
24 en 25 juni  oudergesprekken 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


