Beste ouders/verzorgers,

De laatste ouderinfo van dit schooljaar.
Op dit moment worden de
leeropbrengsten in kaart gebracht en de
verslagen over de leerlingen gemaakt.
U wordt in de tweede week van juli weer
uitgenodigd om de plannen met de
groepsleiding te bespreken. En nog twee
weken en dan.. is het zomervakantie!

Nieuw schooljaar!
De indeling van de leerlingen voor de
groepen van volgend school jaar is klaar.
Op 4 juli krijgt u hierover een brief en zal
in de klas verteld worden in welk lokaal
de kinderen volgend jaar zitten. Ieder
klaslokaal heeft een kleur. De kleur is
willekeurig gekozen en hoort bij het
lokaal. De kleur heeft geen betekenis in
de zin van een hogere of lagere groep.

Aantal groepen schooljaar 2019-20
We hebben een ervaren leerkracht
kunnen benoemen voor groep rood.
Helaas hebben we nog geen leerkracht
voor lokaal Mint, de
onderwijs/zorgcombinatie groep (KDC
Raamwerk en SO De Duinpieper) kunnen
benoemen. We starten met 4 kinderen
vanuit het KDC met de
zorgmedewerkers. Het streven is om
volgend schooljaar een leerkracht te
benoemen voor deze groep, dan kunnen
ook leerlingen van school instromen in
dien dit gewenst is, naar de
zorg/onderwijs groep. We hebben dus 7
onderwijsgroepen. Voor de
gymleerkracht zijn we nog bezig om een
vervanger te vinden.

We nemen afscheid van een aantal
collega’s omdat vacatures ingevuld zijn
of contracten aflopen.
Dit zijn: leerkracht Annemiek Wils,
Pamela de Wildt, Corinda Groen,
onderwijsassistenten, Sandra van der
Meij, leraarondersteuner en Mike Bos,
sportcoach.
Leen, de conciërge gaat met pensioen en
neemt op 17 juli afscheid van zijn
collega’s en de kinderen. Dirk-Jan
Wendt, die Leen op dit moment al
vervangt, blijft de opvolger van Leen.
Tevens neem ik afscheid van De
Duinpieper. Ouders bedankt voor het
gestelde vertrouwen in mijn collega’s en
mij.
We nemen ook afscheid van
leerlingen die naar een andere school
gaan. Op 18 juli nemen we officieel
afscheid van hen. De leerlingen die naar
het VSO gaan hebben ook een
afscheidsavond.
Alle leerlingen wensen we veel succes
met hun schoolloopbaan!
Woensdag 17 juli
In de ochtend zitten we van 9.00-10.00
uur met de kinderen in de groepen (en
lokalen) van volgend schooljaar. Ook de
nieuwe leerlingen zijn uitgenodigd om
kennis te komen maken met hun groep
van volgend schooljaar.
Planning komende maanden
juli/september:
woensdag 3 juli:
studiedag alle leerlingen vrij
Week van 7 juli: oudergesprekken
Dinsdag 8 juli: oudergespreksavond
Woensdag 17 juli: kennis maken
nieuwe groep

Donderdag 18 juli: afsluiting
schooljaar met alle leerlingen
In de avond afscheid van de leerlingen
die naar het VSO gaan!

Vrijdag 27 september 2019

Disco without Limits!

De laatste schooldag is natuurlijk
vrijdagochtend 19 juli. Alle leerlingen
zijn om 12.00 uur vrij!
September
In de week van 26 augustus zullen al
veel collega’s regelmatig op school zijn,
maar op donderdag en vrijdag (29 en
30 augustus) zijn we er allemaal om het
schooljaar goed te kunnen starten.
2 september eerste schooldag!
Alle leerlingen zijn van harte welkom!
19 september
Schoolfotograaf
23 september
Studiedag: alle leerlingen zijn vrij!
24september
Ouderinformatieavond
De ouders krijgen hiervoor nog een
persoonlijke uitnodiging
Iedereen een zonnige en fijne
vakantie gewenst!

Met vriendelijke groet, mede namens het
team van De Duinpieper
Ria de Brabander,
teamleider

Een supergezellige discoavond voor
kinderen en jongeren met een beperking
-Waar : wijkgebouw de Wiek,
Fresiastraat 19 Katwijk
-Wanneer :iedere laatste vrijdag van de
maand
Uitgezonderd juli, augustus en december
-Tijd : van 19.00 – 21.00 uur
-Entree : €2,50 inclusief 2 consumpties
Bezoek ons op onze Facebook pagina
Disco without Limits.
Of via de website van De Wiek:
www.dewiek.info

