Belangrijke data:
● Donderdag 6 juni
● Vrijdag 7 juni
● Maandag 10 juni
● Dinsdag 11 juni
● Donderdag 20 juni
● 24 t/m 27 juni

Laatste keer schoolzwemmen (gr. 3 en 4)
Meester/juffendag
Tweede Pinksterdag (alle leerlingen vrij)
Studiedag team (alle leerlingen vrij)
Voorstelling Eindfilm groep 7/8
Portfolio (rapport) gesprekken

De avondvierdaagse
Met een grote groep leerlingen en ouders wandelt de Kohnstammschool in Goes. De
leerlingen zijn herkenbaar aan hun blauwe Kohnstammschoolshirt.
Helaas kon er afgelopen dinsdag niet gelopen worden, vanwege
het dreigende onweer. Op woensdag zijn we er weer met volle
moed tegenaan gegaan. Vanavond krijgen de lopers op school hun
medailles. U bent van harte welkom om deze afsluiting van 3
dagen wandelen mee te maken.
Gesprekken op school
Dit jaar starten we met portfolio (rapport) gesprekken, waarbij u samen met uw kind
aanwezig bent. Uw zoon/dochter vertelt daarbij zelf over zijn/haar werk op school.
De meeste gesprekken worden in de middaguren
gepland. Zeker voor de jongere kinderen is het niet
gewenst om later op de avond nog naar school te
komen om een portfoliogesprek te houden. Voor
oudere kinderen willen we wel de mogelijkheid voor
een avond gesprek open houden. Vandaag gaat een
formulier met de leerlingen mee waarop u kunt
aangeven aan welke dag u de voorkeur geeft.

Eindfilm
U leest het goed. Dit jaar geen eindmusical, maar
een eindfilm, gemaakt door de leerlingen van
groep 7/8. Ouders, familie, vrienden en
belangstellenden van de leerlingen van groep 7/8,
zijn van harte welkom deze eindfilm te komen
bekijken op donderdag 20 juni 2019. De
Kohnstammbioscoop heeft 3 zalen tot zijn
beschikking. De zaal gaat open om 19.00 u. en de
film begint om 19.15 u. Deze film is dus niet voor
iedereen toegankelijk.

Kaartjes zijn te koop op school vanaf 12 juni vanaf 8.15 u. tot 8.30 u. en na schooltijd van
14.05 tot 14.15. De prijs is € 2,- per kaartje.

Meester en juffendag

Morgen vieren we de verjaardag van de meesters en juffen op school. “Raar met je haar”  is
een gezamenlijk thema. We willen deze dag ook cadeau geven aan “Het vergeten kind”. De
netto opbrengst van onze Kohnstammwinkel eind maart € 1234,56 (zie ook nieuwsbrief E3 4
april 2019) willen we op deze dag met alle winkelpersoneel aan de betreffende organisatie
overhandigen.

Studiedag
Dinsdag 11 juni is er een studiedag voor alle leerkrachten van school. De
leerlingen zijn dan vrij. We willen deze dag de organisatie voor volgend
schooljaar bespreken, de plannen die we volgend schooljaar gaan uitvoeren
en afstemmen als team waar en hoe we de accenten gaan leggen.

