Beste ouders,
En dan opeens is er nog maar één week te gaan in dit
schooljaar. Wat is het weer omgevlogen en wat is er veel
om blij mee te zijn.
Voor het derde jaar op rij hadden we door de invloed van
corona te maken met een ongewoon schooljaar. Opnieuw
was er een schoolsluiting, moesten klassen in quarantaine
en waren er veel leerkrachten ziek. Toch zijn we er in geslaagd om het onderwijs door te laten gaan en zijn we hard
aan de slag gegaan om de opgelopen vertraging in te lopen.
Uit de CITO toets bleek dat dit al grotendeels in februari
was gelukt. Alleen op het gebied van begrijpend lezen, waren we nog niet tevreden. Uit de toetsen van juni blijkt dat
we ook bij begrijpend lezen de inhaalslag hebben gemaakt.
Hier zijn we erg trots op.
Natuurlijk stond dit schooljaar ook in het teken van de verhuizing naar ons nieuwe gebouw. Na een halfjaar zijn we er
nog iedere dag blij mee. De faciliteiten, de aankleding, het
licht, de luchtkwaliteit en de temperatuur zorgen ervoor dat
de omstandigheden ideaal zijn voor het geven van onderwijs. Het is werkelijk een feestje.
Tot slot wil ik onze dankbaarheid uitspreken naar u als ouders. Dit jaar hadden we u meer dan ooit nodig. Bij onderwijsactiviteiten, uitjes , feestjes, verhuizen of tuinonderhoud stond u in grote getalen klaar. Dat is geweldig.
Samenvattend kan ik zeggen dat het een mooi jaar was.
Komende week gaan we dat nog afsluiten met de musical
van groep 8 en het eindejaarsfeest. Voor daarna wens ik u
allen een heerlijke vakantie.
Met hartelijke groet,
Rina Vonk

Ouderinloop 6 juli
van 8.30 tot 9.00 uur
Wilt u aan het einde van het schooljaar nog even in de klas van
uw kind kijken of persoonlijk afscheid nemen van de leerkracht van uw kind? Dat kan! U bent woensdag 6 juli tussen
8.30 en 9.00 uur van harte welkom in de klas van uw kind.

Update
juli 2022
Avondvierdaagse in CITO tijd
De avondvierdaagse was dit jaar zo gepland dat deze midden in
de periode viel waarin de CITO toetsen werden afgenomen.
Wij hebben hier rekening mee gehouden bij het afnemen van de
toetsen. Op dinsdag en woensdag hebben we getoetst, omdat de
kinderen toen nog niet of pas 1 avond hadden gelopen. Op donderdag en vrijdag is er alleen getoetst als het niet anders kon.
Door verschillende ouders is de vraag gesteld waarom we de CITO toetsen niet verplaatst hebben. Dit is echter niet mogelijk. De
CITO is genormeerd op afname in juni en afname in andere periode geeft een vertekend beeld in de uitkomsten. Daarom vraagt
het bestuur van ons de CITO in juni af te nemen.
In andere jaren werd de avondvierdaagse niet half juni gepland,
maar in mei of eind juni. Vorig jaar was het zelfs in september als
gevolg van Covid. Hierdoor speelde dit probleem in het verleden
niet.
Ik heb bij de organisatie van de avondvierdaagse een verzoek
neergelegd om avondvierdaagse niet meer in deze periode te
plannen. Ik heb hier nog geen antwoord op ontvangen en houd u
op de hoogte

Op verzoek van de muziekschool sturen wij volgende informatie door
Yes! we nodigen jullie uit voor de Open Dag van DUMS op 2
juli. We maken graag kennis met iedereen en bieden terwijl
we informatie over cursussen geven. Een dag vol entertainment en activiteiten dus!
De wekker mag gezet worden want we beginnen al om 10.00
voor de kids met allerlei activiteiten begeleid door onze docenten. Een uur of 12 arriveert het luchtkussen met de suikerspinmachine en de pannenkoekentruck en maken we de morgen af. Voor iedereen trouwens ook nog een foodtruck met
indische hapjes.

Ook tussen 13.00-17.00 de optredens in de grote zaal met o.a
De pianoklas, de kidsklas , leerlingen dwarsfluit/gitaar, Amadeusstudenten, de UTRECHTSE VOCAL GROOP, StartAfresh
(o.l.v. Iman Spaargaren) en natuurlijk onze huisband
Tremmble.
Om 17.00 hebben we de borrel in de foyer waarvoor we iedereen uitnodigen en gezellig met ons te komen babbelen of
te genieten van het optreden van Rafaello en Amber die vanuit BOKS Cultuurhuis de pannen van het dak komen spelen.
Gewoon een lekker dagje DUMS? Iedereen welkom.

Om 13.00 begint de instrumentenmarkt in de foyer waar we
informatie verschaffen over de instrumenten en alles wat met
DUMS te maken heeft. Niet alleen de cursussen intern maar
ook de cursussen extern zoals b.v. DUMS ON THE ROAD die
scholen voorziet in muziekleer.

Voor de volledigheid het adres:

Bart van de Lisdonk zal ondertussen wat kinderliedjes ten
gehore brengen.

Tot DUMS

Burchtpoort 5
3452 MD Utrecht-Vleuterweide
Geen entrée

