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Datum Opmerking / thema

20 + 21 april Eindtoets groep 8

26 april Koningsspelen groep 1 t/m 8
Schooltijden: 8.30 - 13.30 uur

27 april Koningsdag: VRIJ

1 mei t/m 16 mei Meivakantie

17 mei Schoolfotograaf

SCHOOLONTWIKKELING

Gedurende dit schooljaar zijn we als team bezig geweest met een traject rondom rekenen
onder leiding van een deskundige vanuit de organisatie OnderwijsMens.We hebben onze
visie op rekenonderwijs herzien en zijn het gebruik gaan maken van een aantal
instructiemodellen. Dit heeft geleid tot het werken met rekenoverzichten per rekenblok /
thema. We gaan aan de slag met het uitzoeken van een werkbaar rekenplan.
Daarnaast hebben we ons verdiept in de keuze van een nieuwe rekenmethode.
Hiervoor hebben we enkele zichtzendingen aangevraagd.
Zoals het er nu uitziet gaan we volgend schooljaar in groep 1/2 werken met Rekenplein en in
groep 3 t/m 8 met Pluspunt.

De eerste helft van het nieuwe schooljaar zullen ook weer met ondersteuning vanuit
OnderwijsMens deze methodes gaan implementeren (invoeren).



Vanaf maart 2022 zullen we ons gaan richten op ons leesonderwijs.
Dit alles is onderdeel van ons plan voor schoolontwikkeling:”BS Maria Goretti een basis voor
de toekomst!”

EINDTOETS GROEP 8

Dinsdag 20 april en woensdag 21 april zullen de leerlingen van groep 8 de Eindtoets maken.
Wij wensen jullie heel veel succes!!

STRUCTUREEL CONTINUROOSTER
VANAF SCHOOLJAAR 2021-2022

De uitslag van de enquête heeft tot het besluit geleid dat vanaf volgend schooljaar het
continurooster structureel wordt. De schooltijden worden dan:
maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag: 8.30 - 14.30 uur
woensdag: 8.30 - 12.30 uur
Groep 1/2 heeft op vrijdag VRIJ

We hebben deze tijden ook al gecommuniceerd met de naschoolse opvang. De naschoolse
opvang start m.i.v. 6 september om 14.30 uur.

Het tijdelijk continurooster zullen we voorlopig handhaven. (Naschoolse opvang vanaf 15.00
uur.)



VAKANTIEROOSTER 2021-2022

VAKANTIES/ VRIJE DAGEN van t/m
Studiedag Wijzers in Onderwijs 4-10-2021
Herfstvakantie 25-10-2021 29-10-2021
Studiemiddag school 8-11-2021
Kerstvakantie 27-12-2021 7-1-2022
Studiemiddag school 10-2-2022
Carnavalsvakantie 28-2-2022 4-3-2022
Paasmaandag 18-4-2022
Meivakantie 25-4-2022 6-5-2022
Hemelvaart 26-5-2022 27-5-2022
Pinkstermaandag 6-6-2022
Studiedag Wijzers in Onderwijs 7-6-2022
Studiedag school 29-6-2022
Zomervakantie 25-7-2022 2-9-2022

Groep 3/4 heeft extra VRIJ op: 26-11; 4-2; 15-4; 8-7
Groep 1/2 heeft op maandag 21 februari VRIJ en komt op vrijdag 25 februari naar school
i.v.m. de carnavalsviering.

Afwijkende schooltijden:
vrijdag 24 december: 8.30-12.30 uur
vrijdag 25 februari: 8.30-13.30 uur
donderdag 21 juli: 8.30-13.30 uur
vrijdag 22 juli: 8.30-12.00 uur

Let op: er zijn 2 studiemiddagen (8 november en 10 februari). De schooltijden zijn op die
dagen: 8.30 -12.00 uur.

MEENEMEN EIGEN “OORTJES”

Leerlingen vanaf groep 3 mogen hun eigen “oortjes” of een koptelefoon meenemen voor
gebruik op het chromebook. De voorkeur gaat uit naar “oortjes” in een klein doosje met de
naam erop. Zo hebben ze altijd hun eigen “oortjes” in gebruik, wat natuurlijk ook uit
hygiënisch oogpunt beter is.



KONINGSSPELEN

Dit jaar kunnen we op een aangepaste wijze, de Koningsspelen door laten gaan. We hebben
bij het maken van het programma rekening gehouden met de huidige
Corona-maatregelen.Er is zowel een goed weer als een slecht weer programma. Uiteraard
hopen wij op goed weer :)
De kinderen zijn die dag welkom in sportieve, oranje, kledij.

De Koningsspelen zullen zijn op maandag 26 april. Schooltijden: 8.30-13.30 uur!!
We maken er een sportieve dag van.

SCHOOLFOTOGRAAF

Maandag 17 mei komt de schoolfotograaf. Deze zal groepsfoto’s en portretfoto’s maken. Het
is nu nog onduidelijk of de maatregelen zo versoepeld zijn dat broertjes/zusjesfoto’s ook
mogelijk zijn (momenteel moeten leerlingen in hun eigen klassen-bubbel blijven)
Voor het maken van de foto’s hebben we de toestemming nodig van de ouders. Heb je nog
niet het toestemmingsformulier ingevuld op BasisOnline Ouderportaal? Doe dat alsnog; want
zonder deze toestemming mogen we je kind niet laten fotograferen.
Toestemmingsformulieren zie je via het onderdeel 'Mijn Privacy' terug, via het Account Menu
(en via de instellingen van de App).


