Jaarovergang ouderportaal
Volgende week wordt de jaarovergang van ouderportaal uitgevoerd. Omdat u dan wellicht geen
toegang meer hebt tot de fotoalbums raden wij u aan - als u foto's van schooljaar 2020 - 2021 wilt
downloaden - dit vóór maandag 19 juli a.s. te doen.
Wat blijft bewaard in het portfolio van Mijn Jeelo?
Aan het eind van het schooljaar wordt in het portfolio bewaard per leerjaar:
• drie foto’s, filmpjes of bestanden waar de leerling (of leerkracht) het meest trots op is;
• de scores bij de projecten met projectbeoordelingen;
• de voortgang op ontwikkellijnen (met oogje open);
• de opmerkingen in het portfolio;
• Overige informatie.
Tijdens het schooljaar kunnen de leerkracht en de leerlingen veel meer foto's, filmpjes of bestanden
uploaden. Deze blijven alleen gedurende het schooljaar bewaard. Als je ALLE foto’s, filmpjes of
bestanden van een leerjaar wilt bewaren, moet je aan het einde van het schooljaar bij ‘Trots op’ de
bestanden downloaden en opslaan bij je eigen bestanden. Jeelo bewaart deze bestanden niet.
Meester- en juffendag
Donderdag 22 juli sluiten we het schooljaar af met een Meester- en juffendag. Dit doen we omdat ook
de leerkrachten door het jaar heen jarig zijn geweest. Het is de bedoeling dat de kinderen op 22 juli
gewoon fruit en/of drinken meenemen. De lunch wordt echter door de leerkrachten verzorgd. De
kinderen hoeven dus geen lunch mee te nemen. Verder heeft iedere groep een dansworkshop en zijn
gemakkelijke kleren hiervoor een aanrader. Tevens zullen we groep 8 uit gaan zwaaien. We hopen op
een gezellige dag, zodat we met een goede start aan de vakantie kunnen beginnen.

Uitnodiging klankbordgroep hoogbegaafdheid
Heeft u goede ideeën over hoe het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen beter kan worden? Meld u
dan aan voor de klankbordgroep hoogbegaafde leerlingen in Noord-Limburg, zie bijlage.
Muziekvereniging De Peelklank
Ook treft u in de bijlage informatie over muzieklessen bij muziekvereniging De Peelklank aan.
Venrayse Singelloop
In bijgaand schrijven kunt u alle informatie lezen over de zevende editie van de Venrayse Singelloop
aan.

