
week 23 vrijdag 10 juni 2022
AGENDA

di 28 juni Schoolreis groep 3-7

ma 11 jul Eindmusical groep 8 om 19:00 uur

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties

MEDEDELINGEN

Groep 8 schoolkamp

Vandaag is groep 8 terug gekomen van schoolkamp. Volgende week een verslag van de
leerlingen zelf.

Social schools

Op social schools berichtjes vanuit de klassen!

Nieuwe leerkrachten

Het heeft al eerder in het weekjournaal gestaan maar het is gelukt om de vacatures die
we hadden te vervullen. Binnenkort wordt het volledige formatieplaatje aan u bekend
gemaakt.

INTERN NIEUWS

Citoperiode bijna afgelopen - avond4daagse

De cito periode (er is altijd een citoperiode in februari en in juni) is bijna afgelopen. Als
alles is afgerond, gaan de leerkrachten in gesprek met de intern begeleider, om te kijken
welke vorderingen er gemaakt zijn en hoe er lesgevend wordt geanticipeerd op alle data.
Zeer onhandig is, dat de avond4daagse in Hilversum meestal in dezelfde periode wordt
georganiseerd. Leerkrachten houden daar zoveel mogelijk rekening mee uiteraard. Maar
mogelijk dat we volgend jaar gaan kijken of we met Loosdrecht mee kunnen lopen omdat
deze 4daagse daar meestal vroeger georganiseerd wordt.

https://www.hsv1909.nl/Schooltijden-en-vakanties


Herhaling: Schoolreisje groep 3-7

Op dinsdag 28 juni 2022 gaan de groepen 3-7 op schoolreis naar de Linnaeushof.
De leerlingen die een polo hebben van de HSV worden verzocht deze aan te trekken.

Meenemen:
● Droge kleding/handdoek & 10-uurtje mee

De lunch (frietjes en ijsje toe) is geregeld.
Kinderen worden op de normale tijd op school verwacht.
In de SocialSchools-app volgt per groep extra informatie. Bij vragen kunt u terecht bij de
leerkracht van uw kind.

HARTELIJK GEHSVLICITEERD !

jarigen t/m volgende week

Pieter 1/2C

Charlie 5

Hidde 7
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NIEUWS UIT SOCIAL SCHOOLS

Zie voor al het groepsnieuws uw eigen
groeps-update in Social Schools!

DIVERSEN

Uitjes

De Gooische kinderagenda heeft voor leerlingen en ouders/verzorgers een prachtig
overzicht gemaakt met allerlei zomeractiviteiten. Met oa ideeën voor workshops in
Geologisch Museum Hofland, Kabouters zoeken op Kasteel Groeneveld, klassieke muziek
luisteren tijdens Wonderfeel tot een bezoek aan de Floriade die maar eens in de 10 jaar
gehouden wordt.Klik op onderstaande link om dit overzicht te bekijken.

https://nardinckmedia.us19.list-manage.com/track/click?u=7f6564c06b03a90accb24bc
b2&id=bfdc60fbc2&e=ca40724746


