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ALGEMEEN
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Normaliter krijgt u een mededelingenblad op de eerste vrijdag van de maand, nu vonden wij dit
niet handig i.v.m. de meivakantie. 
We hebben aan alle leerlingen een brief meegegeven over het besluit van juf Annelies om minder
te gaan werken en de consequenties daarvan. In de brief leest u de reden en motivatie. U kunt
deze brief ook terugvinden in Parro.
Juf Nathalie was er vandaag voor het laatst. Zij heeftvoor een lange periode meester Edmond
vervangen. Voor ons een bekend gezicht en een fijne samenwerking. We zijn juf Nathalie dan ook
heel dankbaar dit te hebben gedaan! Juf Naomi en juf Chantal zullen voorlopig deze
werkzaamheden overnemen. 
Rest ons nog jullie allen een hele fijne vakantie toe te wensen en tot 9 mei met je liefste glimlach
en je fijnste kleren voor de schoolfotograaf. 

Team Schuttevaer

Het volgende mededelingenblad 
wordt verwacht op 

vrijdag 3 juni 2022.

SCHOOLFOTOGRAAF

Alle kinderen met een broertje/zusje bij
Kibeo worden uitgenodigd na schooltijd
een broer/zus foto te komen maken.
Alle kinderen die broers/zussen hebben
niet verbonden aan Kibeo of de
Schuttevaer kunnen zich via Parro
agenda aanmelden. Deze foto's zullen
ook na schooltijd gemaakt worden. Let
op! Aanmelden is verplicht, want
vol=vol.

Maandag 9 mei, de eerste dag na de
vakantie komt de schoolfotograaf. Alle
kinderen van Kibeo en Schuttevaer zullen
deze dag op de foto gaan. Er zal een witte
achtergrond zijn, dus met kleding is alles
mogelijk! Deze dag hoeven de leerlingen
geen gymkleren mee te nemen.

Nog vragen? Hiervoor kunt u terecht bij juf
Naomi.

INLOOP
De eerste inloopochtend zal plaatsvinden op
maandag 9 mei. De tweede inloopochtend
vindt plaats op dinsdag 31 mei. U bent
welkom in de klas tussen 8:15 uur en 8:30
uur.

In de kleuterklas bent u iedere maandag en
donderdag welkom voor inloop.

SCHOOLREIS
Op donderdag 9 juni zullen alle groepen op
schoolreis gaan. Zit jaar zullen wij met de hele
school dezelfde locatie bedoeken, namelijk:
Drievliet! 
De kosten heeft uw kind in een brief
meegekregen. Deze kunt u ook terugvinden in
Parro.

JUF MARESHA
We moesten flink geduld hebben, maar na de
meivakantie is het eindelijk zover. Juf Maresha
zal haar taken als intern begeleider op de
Schuttevaer weer oppakken na haar
zwangerschapsverlof. Met Lars (en Stijn!) gaat
het gelukkig goed. We wensen juf Maresha
vanaf deze plek veel werkplezier. 

TEVREDENHEIDSMETING
We hebben de tevredenheidsmeting kunnen
afronden. Via deze weg willen we u bedanken
voor de respons.

Van onze leerlingen kregen wij een prachtige
8,5 en van u als ouder mochten wij een mooie
8,2 ontvangen. De collega's gaven een score van
8,3. 

Uiteraard gaan wij met onze verpeterpunten
aan de slag.

9 mei - Schoolfotograaf en eerste
inloopochtend
17 mei -  Bag2School
18 mei - praktijk verkeersexamen
30 mei - optreden
31 mei - tweede inloopochtend

B e l a n g r i j k e  d a t a :

OPTREDEN 
Op maandag 30 mei hebben we een
optreden van Theatergroep Maaistoff voor
de hele school. Ze laten zich altijd
inspireren door de Kinderboekenweek. Wat  
bijzonder is, is dat de vader van Branna hier
de maker van is en zelf meespeelt! 

Juf Annelies en Meester Edmond zullen die
dag de kinderen trakteren op eten en
drinken.  

KONINGSSPELEN
Vanmorgen hebben we een gezellige en
sportieve Koningsdag gehad. De meeste
leerlingen waren prachtig in het oranje
gehuld. Ze hebben eerst van een heerlijk en
gezond ontbijt genoten om vervolgens
sportief aan de slag te gaan. Het was een
fijne ochtend. De foto's vindt u in Parro.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057648871291&rf=474114475993557
https://schuttevaer-hansweert.nl/

