
Nieuwsbrief

Schooljaar 2020-2021, nr. 9

Datum Opmerking / thema

week 7 juni Start CITO-toetsen groep 3 t/m 7

10 juni MR-vergadering

24 juni Studiedag Wijzers in Onderwijs: leerlingen VRIJ

28 juni t/m 2 juli Omgekeerd kind-oudergesprekken groep 2-4-6

5 juli Workshops Cultuur

6 juli Studiedag school: leerlingen VRIJ

15 + 16 juli Schoolverlatersdagen

22 juli Juffendag

23 juli Laatste schooldag groep 3 t/m 8: schooltijden 8/30-12.00
uur

2 juli t/m 5 september Zomervakantie

GROEPSINDELING 2021-2022

In deze nieuwsbrief kunnen we de groepsindeling voor komend schooljaar bekendmaken. Er
kunnen echter, door onvoorziene omstandigheden nog wijzigingen plaatsvinden.

De groepsindeling schooljaar 2021-2022:

groep 1/2A: maandag t/m donderdag: juf Marion
groep 1/2B: maandag t/m donderdag: juf Ruby

groep 3/4: maandag t/m vrijdag: juf Renée

groep 5/6: maandag + vrijdag: juf Loes
groep 5/6: dinsdag t/m donderdag: juf Mariska

groep 7/8: maandag t/m donderdag: juf Boukje
groep 7/8: vrijdag: juf Ruby



Intern begeleider: maandagmiddag t/m donderdag: juf Dily
Directeur: maandag t/m donderdag: juf Liesbeth
Onderwijsassistent: woensdag: juf Petra

Juf Marion heeft 1x per 2 weken op woensdag VRIJ i.v.m. duurzame inzetbaarheid. De groep
1/2A en 1/2B zullen dan gecombineerd worden.

De leerkrachten groep 3 t/m 8 hebben een aantal dagen een werkdrukdag. Er zal dan een
andere leerkracht in de groep werkzaam zijn. Deze leerkracht is momenteel nog niet bekend.

Verder zal juf Renée een aantal dagen afwezig zijn ivm haar opleiding intern begeleider. Er al
dan ook vervanger in de groep komen.
Juf Boukje zal de gymopleiding volgend schooljaar afronden. Juf Mariska rondt deze naar
verwachting nog voor de zomervakantie af.

Waarschijnlijk zullen er ook één of meer stagiaires van de opleiding onderwijsassistent
komen.

MEDEDELINGEN

Ondanks dat de landelijke protocollen voor diverse sectoren verruimd zijn, heeft het
Basisonderwijs nog steeds te maken met het protocol:
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf
dat voorschrijft dat scholen:

● in de cohorten moeten blijven werken, ook tijdens pauzes, halen/brengen.
● ervoor zorgen dat op school alleen onderwijs, (onderwijsondersteunende) zorg en

opvang van leerlingen plaatsvindt
● zeer kritisch afwegen in hoeverre de aanwezigheid van ouder(s)/ verzorger(s),

vrijwilligers en/of (externe) professionals strikt noodzakelijk is

Daarom is binnen ons schoolbestuur met alle directeuren het volgende afgesproken:
● De schoolreis gaat niet door.
● Er kunnen schoolverlatersdagen georganiseerd worden; echter de school mag geen

overnachtingen hierbij organiseren. Op loop- en fietsafstand kunnen er activiteiten
georganiseerd worden voor de schoolverlaters.

● Er kan geen uitvoering zijn van een musical of film met ouders als publiek.

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf


Binnen het team zijn we op zoek naar vervangende activiteiten. Er wordt ook een alternatief
gezocht voor het schoolreisje.
Juf Boukje is druk doende om van de schoolverlatersdagen spetterende dagen te maken,
uiteraard binnen de geldende regels.
We zullen jullie op de hoogte houden via Ouderportaal.

In de week van 7 juni kunnen jullie weer via Ouderportaal intekenen voor de
omgekeerd-kind-oudergesprekken, die vanaf 28 juni zullen plaatsvinden.

SUBSIDIES VANUIT DE OVERHEID

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie kunnen lezen over de verschillende
subsidiemaatregelen die het kabinet ter beschikking stelt aan het onderwijs om de gevolgen
van de coronamaatregelen (lockdown/ school dicht/ thuisonderwijs) te verkleinen.

De subsidie “Meer handen in de klas” loopt tot de zomervakantie. Hiervan wordt een deel
besteed aan de training “Leren leren” voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8. Ook zullen we
in de laatste 6 weken voor de zomervakantie voor 2 dagdelen een extra onderwijsassistente
aanstellen in groep 1/2. Juf Lisan die al het hele schooljaar als stagiaire in deze groep was,
gaat deze 2 dagdelen invullen. Extra handen in deze groep zijn meer dan welkom.

Over de besteding van het “Nationaal Programma Onderwijs” zullen we jullie nadat we de
MR hebben geïnformeerd, in de volgende nieuwsbrief op de hoogte stellen.



TROTS OP ONZE KANJERS GROEP 8

De uitslag van de Eindtoets groep 8 is om trots op te zijn:

onze school heeft een score van 541,2
Ruim boven het landelijk gemiddelde van 534,5

LEERLINGTEVREDENHEIDSONDERZOEK

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De
leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online.
De vragenlijst is ingevuld door de leerlingen van groep 6-7-8. Er kwam een mooi cijfer als
gemiddelde uit:

Tevredenheid: 8,2

over de school gemiddeld cijfer
Hoe vind je het op school? 7,7
Hebben jullie een leuke klas? 7,9
Vind je het leuk om met de kinderen in jouw
klas om te gaan? 8,5

de lessen op school
Ben je tevreden over wat je leert op school? 8,4
Vind je de regels op school duidelijk? 8,7
Ben je tevreden over de uitleg van je juf? 8,6
Vertelt de juf je duidelijk wat je goed of fout doet? 8,2
Helpt de juf je goed als dat nodig is? 8,7



FILM “CODE ROOD”

De leerlingen van groep 7/8 maken dit jaar een film. Dit is een unieke gebeurtenis: de
kinderen schitteren dadelijk op het witte doek!
Dit wordt begeleid door een film-docente die een aantal vrijdagmiddagen naar school komt
om de opnames te maken, tips te geven bij de verschillende scènes en de montage te
verzorgen. De leerlingen zijn heel enthousiast en bewegen zich af en toe als echte
moviestars door de school. Maar de sterallures moeten ze opzij zetten als aan het decor
gewerkt wordt: ze verven, plakken, knippen ….. dan als echte decorbouwers.
We zijn heel benieuwd naar het resultaat! We houden jullie ook hierover op de hoogte!

WORKSHOPS CULTUUR

Op zoek naar een aantal extra activiteiten voor de leerlingen (omdat er veel niet door kon
gaan dit schooljaar) hebben we ons ingeschreven voor een cultuurdag die door Menswel en
DOEN! (organisatie cultuureducatie) aangeboden wordt.
Deze cultuurdag zal zijn op maandag 5 juli.

De groepen zullen meedoen aan de volgende workshops:
groep 1: dans
groep 2: drama
groep 3/4: cartoontekenen
groep 5/6: body-percussie
groep 7/8: graffiti


