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Ziek en zeer
Deze week waren op één dag drie leerkrachten geveld met buikgriepklachten. We horen ook
dat een aantal kinderen hier last van heeft. Hopelijk gaat dit aan uw deur voorbij. Heeft uw
kind hier last van is thuishouden wellicht het beste advies omdat lastig in te schatten is hoe
besmettelijk dit is.

Studiedag morgen
De studiedag van morgen staat voor het team in het teken van voorbereiding van het komend
schooljaar en het gezamenlijk evalueren van de tussenopbrengsten van de Cito toetsen die
de kinderen zojuist gemaakt hebben. Mogelijk dat we de komende week de indeling van de
leerlingen over de klassen met u kunnen delen. Als dat niet lukt dan zal de groepsformatie pas
in de laatste week van juni, na het kamp van groep 8 met u gedeeld worden.

Opbrengsten Cito eindtoets
De leerlingen van groep 8 hebben allen hun definitieve passend schooladvies ontvangen en
zijn inmiddels ingeschreven op de school waar ze hun onderwijs na de zomervakantie gaan
vervolgen. Ondanks dat we trots zijn op hun behaalde resultaten is het gemiddelde van alle
leerlingen dit jaar niet voldoende om aan de ondergrens van de inspectie te voldoen. Dat we
de score dit jaar niet gehaald hebben is niet geheel onverwacht en heeft geen gevolgen. Wij
analyseren de scores van de Cito toetsen tweemaal per jaar en passen daarop steeds ons
handelen aan. Ook nu doen we dit en kijken kritisch naar de kwaliteit van ons aanbod.

Bag2 School
De inzameling van de
kleding
heeft
een
startbedrag
opgeleverd voor de
PJS foundation van €
199,20. Dank aan allen
voor het opruimen van
de kledingkast!
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Zonnepanelen
Wat de zonnepanelen voor effect hebben op het verbruik van onze school is heel mooi af te
lezen op onderstaand model.

Avondvierdaagse
Hopelijk blijft het weer de lopers goedgezind zodat iedereen morgenavond zijn medaille
kan ophalen. Dit jaar op een iets andere locatie dan wat u van ons gewend bent; op de
parkeerplaats van de Oostwal. Dank aan de ouderraad voor al het werk dat achter de
schermen is gedaan om weer vier avonden met elkaar te kunnen lopen en aan de
Jumbo van de Paardenmarkt Alkmaar voor de sponsoring van het lekkers voor de lopers.

Voorleesoptocht in Langedijk op 19 juni
Geniet uw kind ook altijd van een verhaaltje voor het slapen gaan? Op 19
juni houden we weer onze Voorleesoptocht en krijgt uw kind maar liefst 3
verhaaltjes voorgelezen! Kinderopvang Langedijk organiseert de
Voorleesoptocht in samenwerking met Bibliotheek Langedijk voor peuters
en kleuters, en lopen ze samen met hun ouder(s) in optocht korte
afstanden naar 3 verschillende voorleeslocaties.
Voor wie?
Alle peuters en kleuters mogen komen, dus ook kinderen die geen opvang bij Kinderopvang
Langedijk hebben. Het thema van de optocht is ‘zomer’ en de kinderen mogen gekleed in pyjama
komen.
Waar en hoe laat?
De optocht begint om 17:45 uur en duurt ca. een uur. De start- en eindlocatie is in St. Pancras bij
ons kinderdagverblijf de Stampertjes: Kastanjelaan 2a.
Op de locaties wordt voorgelezen door onder andere vrijwilligers van de bibliotheek en wethouder
Jasper Nieuwenhuizen.
U bent van harte welkom! Neem wel een kussen mee waar jullie lekker op kunnen zitten tijdens het
voorlezen? Tot woensdag 19 juni!
Met vriendelijke groet, Team Kinderopvang Langedijk
NB:
Wanneer de optocht door weersomstandigheden niet door kan gaan, zullen we dit vermelden op de
website en Facebookpagina van Kinderopvang Langedijk.
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