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Beste ouders,
Helaas…er komen nog geen versoepelingen voor het basisonderwijs. We hoopten dat bijvoorbeeld
de groepen niet meer gescheiden van elkaar hoefden te blijven de laatste periode. Er is echter
anders besloten en de protocollen voor het basisonderwijs blijven ongewijzigd. We gaan er binnen
die richtlijnen tóch een fijne laatste periode van maken. De voorbereidingen voor bijvoorbeeld het
kamp van groep 8, het afscheid van juf Tineke en de schoolfeestdag zijn dan ook in volle gang.
Verder zijn er (al zou je met dat mooie weer haast anders denken) nog best wat schoolweken te
gaan die we zeker ook zullen gebruiken om te blijven met werken met de kinderen aan hun
ontwikkeling! Als u over die ontwikkeling nog een gesprek met de leerkracht wenst, leest u
verderop op welke manier dat mogelijk is.
Met vriendelijke groet,
Leona van den Houdt

Portfolio’s inleveren
Op 24 juni komen de portfolio’s van groep 1 tot en met 7 weer mee naar huis. Mocht het
portfolio nog thuis liggen, willen we u vragen dit zo snel mogelijk in te leveren. Het portfolio van
groep 8 krijgen de kinderen tijdens de afscheidsavond mee.

Oudergesprekken
Zoals gebruikelijk is er ook dit jaar de mogelijkheid om nog een gesprek met de leerkracht te
hebben eind van het schooljaar. Dit plannen we niet voor iedereen in, u kunt zelf initiatief nemen
voor een gesprek en het kan ook zijn dat u door de leerkracht uitgenodigd wordt.
Dit jaar zal het gesprek telefonisch of via Teams plaatsvinden. Als u zelf een gesprek aan wilt
vragen, kunt u een mail sturen naar de leerkracht van uw kind met daarin de volgende informatie:
Welke dag zou u voorkeur hebben (in de week van 5 juli) en zijn er gesprekspunten die zeker aan
bod moeten komen. We vragen u om dit uiterlijk maandag 21 juni te doen. De leerkracht zal
vervolgens een afspraak inplannen en via de mail kenbaar maken wanneer deze is.
Juf Lieke l.vaniersel@cadansprimair.nl
Juf Sanne: s.degier@cadansprimair.nl
Juf Manon m.vanesch@cadansprimair.nl
Juf Loes l.spierings@cadansprimar.nl
Juf Martine m.oudenhoven@cadansprimair.nl
Juf Bernadet b.heijmans@cadansprimair.nl
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Scott uit groep 5-6 jarig

Lina uit groep 5-6 jarig
Juf Lieke jarig
Tim V uit groep 5-6 jarig
Benthe uit groep 1-2 jarig
Jasper uit groep 1-2 jarig

