Nummer 12
17 juni 2021

Nieuwsbrief
SBO van Heuven Goedhart

Belangrijke data
JUNI
23 juni

9.50u-10.20 uur
Verkeersles: Groep 8
10.50u-11.20 uur
Verkeersles: Groep 8
11.20u-11.50 uur
Verkeersles: Groep 6
11.50u-12.20 uur
Verkeersles: Groep 7

25 juni
Schoolfoto

JULI
2 juli
Schoolfeest op het plein en
zomerrapport mee
6 juli
Rapportmiddag en
rapportavond
9 juli
Laatste nieuwsbrief
12 juli
Wenochtend 8.30-10.00 uur
(onder voorbehoud)
12 juli
19.00-21.00 uur
Musicalfilm en afscheid
Groep 8
13 juli
Laatste schooldag
14, 15 en 16 juli
Studiedagen Team
Kinderen vrij
19 juli t/m 29 augustus
ZOMERVAKANTIE

BEREIKBAARHEID
Het komt helaas te vaak voor dat wij onder schooltijd ouders niet kunnen
bereiken. Wij willen u vragen om ervoor te zorgen tijdens schooltijden altijd
bereikbaar te zijn (telefonisch) mochten wij u dringend nodig hebben.
Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of als hij/zij naar een dokter moet!
Mocht u, door bijvoorbeeld uw werk, niet in de gelegenheid zijn om uw telefoon
op te nemen, zorg er dan voor dat wij een telefoonnummer van een familielid
hebben of een vriend(in), buurvrouw of -man, zodat wij in ieder geval met iemand
kunnen overleggen.

MUSICAL GROEP 8
Er wordt hard geoefend voor de musical. De teksten en de liedjes gaan al steeds
een beetje beter. Ook het decor begint er steeds meer op te lijken. Een aantal
kinderen heeft al kleding en attributen meegenomen, maar nog lang niet
iedereen!
In de week van 5 juli zal de musical opgenomen worden, zodat alle ouders in de
gelegenheid zijn om de musical te zien. Wij proberen om het te organiseren om
met elkaar de film op school te kijken en daarna het afscheid van groep 8 buiten
op het plein.
U hoort binnenkort van ons hoe de avond er precies uit gaat zien, MAAR HOUDT
MAANDAGAVOND 12 JULI ALVAST VRIJ IN UW AGENDA!

SCHOOLJAAR 2021-2022
Het einde van schooljaar 2020-2021 komt nu snel dichterbij. Natuurlijk zijn de
kinderen benieuwd in welke klas zij gaan komen en wie hun leerkracht wordt
volgend schooljaar.
Wij zijn hier nog druk mee bezig en hopen dit snel met u te kunnen delen.
Volgend schooljaar staat ook in het teken van de verhuizing in januari 2022 naar
KC IJsselmonde aan de Heindijk.
Momenteel zijn er nieuwe ontwikkelingen die voor onze leerlingen op de VHG een
verandering kunnen gaan betekenen.
Wij hopen u hier nog voor het eind van dit schooljaar meer over te kunnen
vertellen.

VERTREK JUF SASKIA
Zoals u weet is er een directeur aangesteld voor KC IJsselmonde, Lieke Thomassen.
Daarom gaat juf Saskia aan het eind van dit schooljaar, na bijna 7 jaar, de van
Heuven Goedhart verlaten.
Zij gaat aan een nieuwe uitdaging beginnen als directeur op OBS de Toermalijn in
Zuidwijk.
Juf Melissa is, na het vertrek van juf Saskia, de locatieleider van SBO van Heuven
Goedhart en zal dit in KC IJsselmonde ook blijven. Dus voor u en de leerlingen een
bekend gezicht waarbij u terecht kan voor vragen of hulp.
Juf Saskia zal alle ouders en leerlingen enorm gaan missen. Zij hoopt de komende
weken zo veel mogelijk ouders nog even gedag te kunnen zeggen, al is het even ’s
ochtends bij het hek, om hen te bedanken voor de mooie jaren op de VHG,
waarbij zij genoten heeft van uw prachtige en vooral lieve kinderen!

