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Leerlingen aantallen vanwege vertrekkende leerlingen
De afgelopen drie jaar hebben we helaas te maken gehad met een groot aantal
verhuizingen. Over de afgelopen drie jaar ziet dit er als volgt uit.

Verhuizing
SBO (Speciaal basisonderswijs)
Overige redenen;
• School dichter bij huis (3x)
• Op ons advies (2x)
• Niet gekomen op inschrijfdatum (1x)
• Niet tevreden over de groep/school (2x)
• Etc.
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Mochten die verhuizingen er niet geweest zijn dan zaten we op het aantal
leerlingen dat we de afgelopen vijf jaar hebben gehad op de teldatum van
ongeveer rond de 200 leerlingen.
Welke leerling in welke groep?
Aanstaande maandag hebben we een informatieavond voor de ouders van de
nieuwe te formeren groep 2/3. Kort hierna zullen we kenbaar maken welke
leerlingen in welke groep komen. We zullen de indeling per groep bekend maken
via het ouderportaal.
Bericht van de penningmeester
In de bijlage een bericht over de verschuldigde
ouderbijdrage 2021-2022. Inmiddels is de bijdrage voor
ongeveer 100 leerlingen ontvangen. Dus nog niet alle
ouders of verzorgers hebben de bijdrage overgemaakt.
Hierbij het verzoek om het bedrag nog deze week over te maken naar de
rekening van de Oudervereniging (zie bijgevoegde brief). Mocht u al betaald
hebben dan danken wij u hartelijk hiervoor.
Noodnummer schooltelefoon
Zoals u weet hebben we op school een mobiele telefoon
voor het geval dat de vaste lijnen uitvallen. Dit
telefoonnummer was 06-25303148. Helaas komt er
binnenkort een nieuw telefoonnummer. We laten dit z.s.m.
aan u weten. Per direct is het oude nummer niet meer te
bellen.

Heeft u al gehoord dat……
➢ We op woensdag 6 juli de Wagemakerdag(vieren verjaardag leerkracht(en)
houden?
➢ We op dinsdag 12 juli de doordraaidag organiseren van 13.00 tot 13.45 uur
en dat de leerlingen dan in hun nieuwe lokaal kennismaken met hun
leerkracht(en) voor het volgende schooljaar?
➢ Dat de nieuwe schoolgids al de bibliotheek te vinden is in het ouderportal?

