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Nieuwsbrief
In dit nummer:

Driedaagse groepen 8
Op woensdagochtend 16 mei a.s. zullen de
groepen 8 per bus voor een driedaagse schoolreis naar Domburg in Zeeland vertrekken. Ze
zullen verblijven in de Stayokay en zullen diverse activiteiten ondernemen in de (directe) omgeving. Wij wensen de leerlingen, leerkrachten
en begeleiders natuurlijk hele leuke en gezellige,
maar ook zonnige dagen toe!
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Schoolfotograaf
Direct aansluitend op het Pinksterweekend zal op
dinsdag 22 mei en woensdagochtend 23 mei a.s.
de schoolfotograaf langskomen om alle schoolgaande kinderen zowel individueel, met broertje(s)
en/of zusje(s) en met de groep weer op de foto te
zetten.

Fietsverkeersexamen praktijk
Het praktijk fietsverkeersexamen voor de
leerlingen van de groepen 7 zal gehouden
worden op woensdag 16 mei a.s.. Wij
wensen alle jongens en meisjes veel succes!

Studiedag
Zoals ook in de jaarkalender staat vermeld, is er op woensdag
6 juni a.s. een studiedag voor de leerkrachten. Dit betekent, dat
alle leerlingen die dag vrij zijn!
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Avondvierdaagse
De jaarlijkse Avondvierdaagse zal worden gehouden van
maandag 11 juni t/m donderdag 14 juni a.s.. In tegenstelling
tot vorig jaar zullen wij dit jaar niet zorgdragen voor de
inschrijvingen. Iedereen kan zich individueel inschrijven bij het
Historisch Museum op 7 en 8 juni a.s.. In sommigen groepen
zijn er klassenouders die voor de inschrijving van de groep
zorgen.
Uiteraard zal de Ouderraad weer langs de route staan met iets
lekkers voor de kinderen.

Sportdag groepen 8
Op vrijdag 15 juni a.s. is er een sportdag voor alle groepen 8 van de
basisscholen in Brielle, Vierpolders en Zwartewaal. Deze sportdag zal
worden gehouden in de Dukdalf. De leerlingen van de groepen 8 zullen
hierover geïnformeerd worden door de leerkracht.

Speelstad passe-partouts
Dit jaar zal Speelstad worden gehouden op 21, 22 en 23 augustus a.s.. De
voorverkoop voor de passe-partouts is op woensdagmiddag 30 mei a.s. om
15.30 uur in Bravo aan de Rik 28 in Brielle. Er kunnen per ouder slechts 5
passe-partouts verkocht worden in verband met een evenredige en eerlijke
verdeling over de scholen. De bestelde passe-partouts zullen in de laatste
week voor de zomervakantie in de klassen worden afgeleverd. Meer informatie over Speelstad en de voorverkoop treft u aan in bijgaande flyer.

Tienminutengesprekken groep 7
In de jaarplanning staat vermeld, dat de voorlopig advies gesprekken
voor groep 7 op maandag 18 en maandag 25 juni gepland staan. Er is
echter besloten geen voorlopig advies gesprekken meer te houden voor
de groep 7 leerlingen. Dit betekent, dat zij mee zullen gaan in de reguliere tienminutengesprekken, die gehouden worden op woensdag 20 juni en
maandag 25 juni a.s.. Deze stonden reeds in de jaarplanning voor de
groepen 3 t/m 6, daar komen nu de leerlingen van de groepen 7 bij.

Uitslag IEP Eindtoets groep 8
Vandaag hebben we de uitslag ontvangen van de IEP eindtoets groep 8. De gemiddelde score
voor onze school is 82,0. Het landelijk gemiddelde is 81,0. Als St. Leonardusschool moesten
wij minimaal een score halen van 79,7 (ondergrens inspectie). We zitten dus zowel boven het
landelijk gemiddelde als ook boven de ondergrens. Een resultaat waar wij erg trots op zijn!
Wij feliciteren onze leerlingen, ouders en collega’s van harte.
Volgende week ontvangen we de individuele scores van de leerlingen. Eind volgende week
ontvangen de leerlingen en hun ouders de individuele scores en volgen er nog enkele
gesprekken over eventuele aanpassingen van het advies voortgezet onderwijs.
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Agenda
WAT

VOOR WIE

WANNEER

Driedaagse schoolreis

Groepen 8

Woensdag 16 mei t/m
vrijdag 18 mei

Fietsverkeersexamen praktijk

Groepen 7

Woensdag 16 mei

Pinksteren

Alle groepen vrij

Maandag 21 mei

Schoolfotograaf

Alle groepen

Dinsdag 22 mei en
woensdag 23 mei

Studiedag

Alle groepen vrij

Woensdag 6 juni

Sportdag

Groepen 8

Vrijdag 15 juni
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BRIELLE
VAN 11 t/m 14 juni

5 EN 10 KM
STARTBUREAU:
SPORTCOMPLEX "DUKDALF" REEDE 2

Starttijd: elke avond om
19.00 uur

Inschrijfadressen:
Groepen:
Franklin v/d Ende Maarland ZZ 92
Brielle
Individuele lopers:
Historisch Museum Markt 1 Brielle
7 en 8 juni
van 09.30 tot 16.30 uur
In de Cornelia v/d Lindezaal
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Voorverkoop Speelstad Passe-partouts
De vrijwilligers van Speelstad zijn weer hard aan het werk met de voorbereidingen voor Speelstad 2018. Speelstad is een jaarlijks terugkerende vakantieactiviteit voor Brielse basisschoolkinderen van 6 t/m 12 jaar. Speelstad is altijd in de laatste week van de schoolvakantie op dinsdag, woensdag en donderdag. Dit jaar is dat 21,
22 en 23 augustus. Voor Speelstad worden er passe-partouts in de voorverkoop verkocht.
Per ouder kunnen slechts vijf passepartouts verkocht worden, dat heeft te maken met een evenredige en
eerlijke verdeling over de scholen.
De voorverkoop is op woensdagmiddag 30 mei om 15.30 uur in Bravo aan De Rik 28 in Brielle. Een passepartout kost 9 euro en is voor drie dagen. De passe-partouts worden in de laatste weken voor de
zomervakantie (week 25) op de scholen in de klassen afgeleverd. Een passe-partout staat op naam, als je een
passe-partout komt kopen zorg dan dat je de volgende gegevens bij de hand hebt:

Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
School: St. Leonardusschool
Groep: Kikkers / Vissen / Vogels / Beren / 3A / 3B / 4A / 4-5 / 5A / 6A / 6-7 / 7A / 8A / 8B
Telefoonnummer van een contactpersoon:
(Briefjes hoeven niet in een enveloppe)
Let op! Er is maar één middag voorverkoop en op is op! Graag met gepast geld betalen.
Hierbij nog wat belangrijke mededelingen:
Van bijzondere medische gegevens (zoals bv. diabetisch of hartproblemen) zouden wij graag op de hoogte zijn
zodat wij adequaat kunnen handelen.

Ouders voor wie het kopen van een passe-partout te duur is komen misschien in aanmerking voor een vergoeding. Informeer daarvoor bij de ISD.
Wilt u meer weten? Bel voor informatie: 06 12 83 53 22 0f 06 42 29 15 54

Beste ouders, lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij Speelstad? Dat kan, wij kunnen nog begeleiders gebruiken op het terrein waar de hutten worden gebouwd. Maar ook op donderdagmiddag/
avond om te helpen met afbreken en opruimen. Bel naar 06 12 83 53 22 om aan te melden, mailen
mag ook naar speelstad1572@gmail.com
Facebook: speelstad.brielle - Twittter: speelstad1572

