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agenda komende weken
Schoolfotograaf
Studiedag Team ALLE groepen VRIJ
Kamp groep 8
Staking PO 8.30-9.30 uur
Schoolreis kleutergroepen
Musical groep 8
Doordraaien groepen
Eindfeest
Laatste schooldag

16
19
21
27
29
14
18
19
21

juni
juni
t/m 23 juni
juni
juni
juli
juli
juli
juli

Beste lezer van deze WIJSNEUS,
Het mooie weer van de afgelopen weken kondigt de
zomer al aan. Edoch zijn er nog veel activiteiten het
vermelden én het ondernemen waard.
U bent van harte uitgenodigd om kennis te nemen
van al deze zaken en waar mogelijk nodigen wij u
uit deel te nemen. We kunnen dan zingend en
feestend het begin van de grote vakantie inluiden.
In de laatste schoolweek willen we u nog een
WIJSneus sturen.
Veel plezier in de komende weken.
Met vriendelijke groeten,
Johan Müller
Team Deventer Leerschool
Schoolfotograaf
Vrijdag 16 juni a.s. komt de schoolfotograaf voor het maken van
de individuele, broertjes/zusjes- en groepsfoto’s.
Dit jaar door Photol’ecole.
Mocht u ook een broertje/zusje foto willen laten maken met een
kind/kinderen die (nog) niet op school zitten, is het mogelijk om dit
vanaf 12.15 uur of 14.30 uur te doen. De fotograaf vindt u in de
speelzaal van de kleuters.
De volledige bestel- en betaaladministratie wordt ook door
Photol’ecole verzorgd. U wordt door hen geïnformeerd.
Tip: op een witte achtergrond wordt de foto extra mooi met een
fleurige, kleurige outfit.

Onderzoeksrapport van de inspectie
Onlangs is het onderzoeksrapport van de inspectie vastgesteld. Het betreft een nieuwe
vorm van bestuursgericht toezicht.
In de afgelopen Algemene Ledenvergadering van 17 mei zijn het inspectiebezoek en de
ondernomen activiteiten aan de orde geweest.
Het rapport is in te zien. Kijkt u daarvoor op onze website www.deventerleerschool.nl) bij
“Onze school” en “Bestuur”.

Schoolreis kleuters
Donderdag 29 juni gaan de kleuters op
schoolreisje. Dit jaar gaan we naar Speel- en
kinderboerderij “Strubbert” in Laren.
De kinderen worden gewoon om 8.25 uur op
school verwacht. De bus vertrekt om 9.00
uur. Wij zijn rond 16.00 uur weer terug op
school.
De kleuters hoeven geen eten en drinken
mee te nemen. Zowel het tien-uurtje als de
lunch worden verzorgd.
Hopelijk wordt het mooi weer!
(Geef uw kind een eigen setje kleding mee als hij/zij wel regelmatig een ongelukje heeft)
Groep 8

Groep 8 vliegt uit! Na de zomervakantie begint een nieuwe
fase.
Leuk maar ook heel spannend. Veel succes en plezier op jullie
nieuwe school.
Waar zijn onze groep 8 leerlingen volgend schooljaar:
Etty Hillesum Lyceum, Boerhavelaan
Etty Hillesum Lyceum, Stormink
Etty Hillesum Lyceum, Slatink
Vrije School, Deventer
Stedelijk, Zutphen
AOC, Twello
Veluws College, Twello
Capellenborg, Wijhe
Gymnasium
HAVO/VWO
TL/HAVO
MAVO
Basis Kader

5
8
11
3
2

17,2%
27,6
37,9
10,4
6,9

11
4
3
1
1
2
6
1

Staking PO
De Deventer Leerschool staat volledig achter het de doelstellingen die de actievoerders
hebben met de aangekondigde prikactie van dinsdag 27 juni a.s.
De school is daarom op deze ochtend van 8.30-9.30 uur gesloten. Om 9.30 uur openen we
de deuren en beginnen de lessen.
U kunt ons ondersteunen door de petitie te ondertekenen op www.pofront.nl
Eindfeest
Op woensdag 19 juli vieren wij met de
hele school het eindfeest. De kinderen
beginnen om 8.30 in hun eigen klas en
zijn om 12.15 uit. Dit jaar sluiten we af
met een vossenjacht. De vossen
(leerlingen van groep 8) staan over de
route verspreid.
Onderweg wordt de kinderen een pakje
drinken en wat lekkers aangeboden
door de oudercommissie. Vervolgens is
er een afsluitend programma in de
eigen groep. En we sluiten gezamenlijk
af op het plein (12.00-12.15 uur), dan
zwaaien we groep 8 uit. Het is leuk als
u daarbij aanwezig kunt zijn.
Voor de vossenjacht zijn we op zoek naar ouders die de groepjes willen begeleiden. Er
hangt een lijst bij de ingang van de school om je op te geven. De Vossenjacht duurt
ongeveer van 8.45 tot 11.00 uur. Alvast heel erg bedankt.
Namens de commissie eindfeest,
Inge van Noesel,
Sjoukje Dorenbos,
Sanne Teunissen- van den Berg,
Michelle Lakerveld.

Nieuws van St Kinderopvang DLS
Studiedag 19 juni
Kinderopvang DLS biedt tijdens de studiedag van 19 juni de hele dag opvang aan voor
alle kinderen van de Deventer Leerschool. Aanmelden kan via bso@deventerleerschool.nl
Zomervakantie
Tijdens de eerste twee, en de laatste twee weken van de zomervakantie zal
kinderopvang DLS opvang aanbieden. We gaan op maandag, dinsdag, donderdag open
bij minimaal 5 aanmeldingen. Ons thema dit jaar is: Happy in je hangmat! Maandag 12
juni wordt het programma verstuurd naar alle ouders van school.
Behoeftepeiling
Enkele weken geleden hebben we een behoeftepeiling gehouden onder ouders met als
onderwerp BSO op woensdagmiddag en vrijdagmiddag. Bedankt voor het invullen van de
behoeftepeiling! Uit deze peiling is gebleken dat er te weinig aanmeldingen zijn om deze
middagen BSO aan te bieden.

Afgelopen vrijdag 2 juni, bereikte ons het vreselijke nieuws dat Cees-Jan van de Noort, man van
onze oud-collega Dinanda, plotseling is overleden.
Wij wensen Dinanda, Nina en Willem veel sterkte toe.

Bijlage 1
Pakjes drinken
Graag verwijzen wij u naar de informatie van het voedingscentrum hierover.
Kijk voor meer informatie op www.voedingscentrum.nl/drinkenkind

Bijlage 2

Vakanties schooljaar 2017-2018
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schoolvakanties/vraag-en-antwoord/wanneer-zijn-deschoolvakanties-in-2017-2018

Herfstvakantie

maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober 2017

Kerstvakantie

maandag 25 december 2017 t/m vrijdag
5 januari 2018

Voorjaarsvakantie

maandag 26 februari t/m 2 maart 2018

Pasen

zondag 1 en maandag 2 april 2018

Meivakantie

vanaf Koningsdag vrijdag 27 april t/m vrijdag
11 mei 2018

Pinksteren

zondag 20 en maandag 21 mei 2018

Zomervakantie

maandag 23 juli t/m vrijdag 31 augustus 2018

