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Belangrijke data 

datum activiteit groep 

Di 28-6 Clara Maria (Kaasboerderij excursie) 9-13 uur Groep 5 

Di 28-6 MR vergadering  

Do 30-6 Algemene ouderavond over verbetertraject, 19.00 uur  

Do 30-6 Rapporten gaan mee  

Di 5-7 Cobramuseum workshop en rondleiding 11-14 uur Groep 7-8 

Wo 6-7 Clara Maria (Kaasboerderij excursie) 9-13 uur Groep 4 

Vrij 8-7 Eindfeest, vanaf 16.00 – 18.30 uur  

Wo 13-7 Juffendag Alle groepen 

Vrij 15-7 Laatste schooldag. Tot 12.00 uur school  

Eindfeest op vrijdag 8 juli 
Een extra herinnering: het eindfeest is op 8 juli vanaf 16.00 uur. Dat is anders dan in de 
ouderkalender staat! 
 
Ouderbijdrage graag op tijd betalen 
Dit schooljaar is het gelukt 94% van de ouderbijdrage te innen. Dat is een heel mooi resultaat en 
terecht. Het heeft veel tijd en moeite gekost in de loop van het jaar. Daarnaast gebruikt de 
oudervereniging deze inkomsten om uitjes, schoolreis, kamp eindfeest en festiviteiten van te 
betalen. Uw bijdrage is €50,- Wij verwachten volgend schooljaar weer in september op schoolreis te 
gaan. De bijdrage moet dan ook vóór die tijd binnen zijn. De meesten van u hebben deze maand  
vakantiegeld gekregen. Reserveert u € 50,- voor de ouderbijdrage alstublieft, zodat we volgend 
schooljaar op een vlotte betaling kunnen rekenen.  
Hebt u een Amstelveenpas? Dan krijgt u € 85,- van de gemeente voor ouderbijdrage en schoolkosten. 
Voor volgend jaar wordt er geen dispensatie meer verleend voor de ouderbijdrage, want u krijgt er 
een vergoeding voor.  
Mocht u in het algemeen moeite hebben om het bedrag in eens te betalen? Neem dan snel contact 
op met de penningmeester Marijke of met de directeur, Marko Hermeler. Tel 020-641 9271 (aanw. 
ma t/m do). Binnenkort kunt u de brief voor de ouderbijdrage verwachten. 
 
Inspectie bijzonder positief over de ontwikkelingen 
Op dinsdag 21 juni is de school opnieuw bezocht voor een tussentijdse kwaliteitscontrole. Twee 
inspecteurs zijn de hele dag op school geweest. Zij hebben de klassen bezocht, documenten 
geanalyseerd en gesprekken gevoerd met de leerkrachten, IB en directie. In het 
terugkoppelingsgesprek met het bestuur waren zij zeer positief over de gemaakte stappen. Van de 
13 kritische punten hebben we er 10 weggewerkt! Dank zij de inzet van ieder teamlid van de school 
kregen we dat voor elkaar. De inspectie vond de school uitnodigend, de werkhouding van de 
leerlingen sterk verbeterd en de borging van afspraken en procedures goed op orde. Op de 
ouderavond van 30 juni zullen wij u daar meer over uitleggen. Het betekend in ieder geval dat de 
school niet meer als zeer zwak te boek staat, maar een niveau omhoog gaat. Wettelijk gezien mag 
een inspectie een school niet in één keer naar het basis arrangement terugzetten, ook al is alles op 
orde. In januari 2017 zien wij het volgende bezoek met vertrouwen tegemoet. 
 
Kunstproject drie weken lang 
U hebt kunnen zien dat de school omgetoverd is tot een museum. In de komende weken wordt er 
door de kinderen gewerkt aan projecten die te maken hebben met schilderkunst en dichtvormen. 
Uiteindelijk kunt u op donderdag 7 juli, tussen 8.35 en 9.00 uur, de eindpresentatie alles bewonderen 
van wat is gemaakt. 


