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Vrijdag 11 juni
Maandag 14 juni

Studiedag, alle kinderen zijn vrij.
Studiedag, alle kinderen zijn vrij.

Donderdag 17 juni
Vrijdag 18 juni

Dag van 8
Activiteiten dag (alle groepen)

Maandag 21 juni
Dinsdag 22 juni- donderdag 24 juni

Kinderen van groep 1-7 krijgen hun rapport.
Rapportgesprekken

Vrijdag 2 juli
Donderdag 8 juli

Afscheidsavond groep 8
Laatste schooldag, kinderen zijn om 12.00 uur
vrij.

Dinsdag 24 augustus

Eerste schooldag van het
schooljaar 2021-2022

Studiedagen, 11 en 14 juni
Morgen, vrijdag 11 juni, en maandag 14 juni hebben de leerkrachten
studiedagen. De leerkrachten gaan op deze dagen met elkaar de
toetsen van de afgelopen periode bespreken en de rapporten
schrijven. De kinderen zijn vrij en hebben een lang weekend.
Het wordt komend weekend mooi weer, dat wordt heerlijk
buitenspelen!

Rapporten en rapportgesprekken
Binnenkort krijgen alle kinderen weer het rapport. De kinderen van de groepen 1
tot en met 7 krijgen hun rapport op maandag 21 juni. De kinderen van groep 8
ontvangen hun rapport op een later moment. De rapportgesprekken voor de
kinderen van groep 1 tot en met 7 zijn op 22, 23 en 24 juni.
Vanwege de maatregelen rondom Corona kunnen de rapportgesprekken
niet voor alle kinderen op school plaats vinden. Het aantal mensen in de
school wordt dan te groot. De gesprekken worden daarom via de telefoon en
digitaal, via “teams” gevoerd.
Vanaf dinsdag 15 juni kunt u zich inschrijven voor het gesprek op Social Schools.
Gesprekken voor groep 6:
De gesprekken voor groep 6 worden wel op school gehouden. Niet alleen wordt
het rapport besproken maar ook wordt het eerste advies voor het voortgezet
onderwijs besproken.
Ook voor deze gesprekken kunt u zich vanaf 15 juni inschrijven via Social Schools.

Dag van 8!
Op donderdag 17 juni is de dag van 8. Een speciale dag voor de kinderen van
groep 8. De kinderen en hun ouders van groep 8 ontvangen de informatie
van de leerkracht.

Activiteitendag

Vanwege de Corona maatregelen kunnen we ook dit schooljaar niet op schoolreis. Dat vinden we
natuurlijk erg jammer. Daarom hebben we op vrijdag 18 juni een hele speciale dag op school voor alle
kinderen. In de bijlage vind u alle informatie over deze feestelijke dag.

Schooljaar 2021-2022
Op dinsdag 24 augustus start het nieuwe schooljaar. Op
dit moment zijn we al druk met de voorbereiding hiervoor.
Binnenkort ontvangt u van ons alle informatie.

Nog 1 bericht voor de leerlingen van groep 7&8 volgend schooljaar!

Volgend schooljaar bereiden alle leerlingen van groep 7 en 8 zich voor op het voortgezet onderwijs.
De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor de kinderen een spannende
en intensieve periode! Om een goede keuze te kunnen maken voor een vervolgschool, wordt in
Almere ieder jaar Kies je School in Almere georganiseerd. U kunt, eventueel met uw kind,
digitaal kennis maken met alle scholen voor voortgezet onderwijs in Almere.
Belangrijk!
Voor de ouders van onze school presenteren de scholen zich op donderdag 30 september.
Na de zomervakantie ontvangt u een uitnodiging en meer informatie. Daarna kunt u zich
aanmelden.
Kies je School in Almere heeft ook een website waar alle scholen worden voorgesteld.
Nieuwsgierig geworden? Neem dan gauw een kijkje op Kiesjeschoolinalmere.nl!

Met vriendelijke groet,
Team van de Kameleon

