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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Er ligt een periode van 2 weken vakantie achter ons. Het was goed om even 

afstand te nemen van school en aandacht te hebben voor andere dingen. 

Inmiddels zijn we aangekomen in de laatste schoolperiode.  

Personeel 
Juf Dilia heeft vanuit de MRI en de scans goede uitslagen ontvangen. Het 

hersteltraject heeft echter tijd en aandacht nodig. Juf Dilia blijft voorlopig 

maandag, dinsdag en donderdag werken. Op woensdag en vrijdag wordt zij 

vervangen door juf Christiane.  

Juf Klazina is voor langere periode afwezig vanwege ziekte. Voorafgaand aan de 

vakantie had zij een virale infectie en de ziekte van Pfeiffer. Tijdens de vakantie is 

hier een leverontsteking en zijn er infecties bijgekomen. We weten op dit 

moment nog niet hoe lang dit herstel gaat duren.  

De vacature van juf Sijlize wordt dit jaar tijdelijk ingevuld door juf Willemijn. Deze 

invulling duurt tot het einde van het schooljaar. Vanaf volgend schooljaar wordt 

deze vacature ingevuld door juf Daniëlle. Juf Daniëlle werkt op dit moment de 

ochtenden bij ons op school en zal volgend jaar op maandag en dinsdag de 

leerkracht zijn van groep ½. We zijn blij dat zij als leerkracht werkzaam blijft op 

onze school. 

Juf Jorinda heeft vanaf volgend schooljaar een nieuwe baan in Kesteren. Dit is 

dichtbij haar nieuwe woonplaats en daardoor kan ze op de fiets naar haar werk. 

Voor onze school is dit ontzettend jammer. We zullen haar inzet en kwaliteiten 

missen. Tegelijkertijd begrijpen we haar besluit en wensen wij haar alle goeds en 

zegen toe op haar nieuwe baan. Hierdoor ontstaat er een nieuwe vacature. 

Terugkoppeling ouderenquête 
In januari hebben we een oudervragenlijst verstuurd. 85% van alle ouders heeft 

deze vragenlijst ingevuld. Fijn dat zoveel ouders op deze manier hun 

betrokkenheid bij de school tonen. Hiernaast is er in deze periode ook een 

vragenlijst met gelijke onderwerpen naar de leerlingen en de leerkrachten 

verstuurd.  

Analyse van deze vragenlijsten laat grote overeenstemming zien tussen ouders, 

leerlingen en leerkrachten. Opvallend sterke aspecten van de school zijn het 

schoolklimaat, de leertijd en de houding van de leerkracht naar de leerling. Als 

aandachtspunten worden de oudercommunicatie rondom cognitieve 

ontwikkeling, zorg en begeleiding aangegeven; de weerbaarheid van leerlingen en 

de actieve en zelfstandige rol van leerlingen in het leerproces.  

Ouders waarderen onze school gemiddeld met het rapportcijfer 8,0. De leerlingen 

waarderen de school gemiddeld met het rapportcijfer 8,6.  

Belangrijke data: 
 

Maandag 13 mei 
Opening ovetbalplein 
 
Woensdag 15 mei 
Schoolfotograaf 
 
Donderdag 16 mei 
Schoolreis 
09.15 uur op school, 
16.30 uur weer thuis 
 
Vrijdag 24 mei 
Groep 7/8 bezoekt de 
kazerne van de Prinses 
Irene Brigade in 
Oirschot 
 
Dinsdag 28 mei 
Inspectiebezoek 
 
Donderdag 30 en 
vrijdag 31 mei 
Hemelvaartsdag + 
extra vrije dag 
 
3 t/m 14 juni 
Afname Cito-toetsen, 
eindmeting 
Entreetoets groep 7 
 
Maandag 10 juni 
2e Pinksterdag 
 
Donderdag 27 juni 
Afscheidsavond     
groep 8 
 
Maandag 1 juli 
11.30-12.00 uur 
wenmorgen 
Rapporten mee 
Schoonmaakavond 
 
Vrijdag 5 juli 
Laatste schooldag, tot 
12.00 uur 
 
 

 



Schoolontwikkeling 
Groep 7/8 is in april gestart met de proefperiode Gynzy als digitale 

verwerkingssoftware op het gebied van rekenen. Onze eerste ervaringen zijn 

positief. De komende periode breiden wij deze proef uit met spelling. De groepen 

4 t/m 6 starten de komende weken met het uitproberen van rekenen.  

Als verbeterpunt vanuit de vragenlijst werd het onderwerp oudercommunicatie 

aangereikt. Om dit te verbeteren, kiezen we voor de uitbreiding van Ouderportaal 

als communicatie-instrument en een andere structuur voor rapport- en 

contactmomenten. Het Ouderportaal van ParnasSys staat vanaf volgend schooljaar 

open voor zowel de methode als de niet-methodetoetsen. Hiermee kunt u op elk 

moment inzicht ontvangen in de ontwikkelingen van uw kind op school.  

Hiernaast gaan we volgend jaar over naar twee rapporten en koppelen we deze 

rapporten aan de afname van de niet-methodetoetsen. Dit zorgt voor een betere 

afstemming in de gesprekken en hierdoor ontvangt u een beter zicht op de 

ontwikkeling van uw kind. Tussentijds zijn er 2 inloopmomenten waarin ouders het 

werk van hun kinderen kunnen bekijken of waarop de leerkracht ouders uitnodigt 

om de ontwikkelingen van het kind te bespreken.  

De andere aandachtspunten vanuit de vragenlijst krijgen een plek in het schoolplan 

2019-2023. 

Cito-eindtoets 
De leerlingen van groep 8 hebben in april de Cito-eindtoets gemaakt. Zij hebben de 

individuele resultaten inmiddels ontvangen. Hiermee scoren we boven het 

landelijk gemiddelde. Het definitieve schoolgemiddelde ontvangen wij volgende 

week. 

Voetbalplein 
Inmiddels zijn ook de nieuwe voetbaldoeltjes geplaatst en is het nieuwe 

voetbalplein helemaal compleet. We bedanken alle ouders/betrokkenen voor de 

hulp en ondersteuning bij het realiseren hiervan. Ontzettend leuk! Maandag 13 

mei willen wij dit voetbalplein om 09.45 uur met de kinderen van de school 

openen. Ook u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Na afloop is er voor de 

kinderen wat lekkers en voor de ouders een bakje koffie of thee in de hal van de 

school. 

Koningsdag  
We hebben met elkaar genoten van een mooie en gezellige dag met elkaar. Zie 

foto’s hiernaast. Hartelijk dank voor uw hulp en betrokkenheid!  

Dodenherdenking  
Op zaterdagavond 4 mei hebben de leerlingen van groep 7-8 weer een belangrijk 

aandeel gehad in de dodenherdenking in Hedel. De leerlingen hebben de vlag 

halfstok gehangen zij hebben samen met verschillende belanghebbenden kransen 

en bloemen gelegd. Bastiaan Kant heeft een gedicht voorgelezen. We kijken terug 

op een mooie en waardige bijeenkomst met veel belangstelling. Zie foto’s 

hiernaast 
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Schoolfotograaf  
A.s. woensdag, 15 mei, is de schoolfotograaf weer op school. Het programma heeft u in de vorige 

nieuwsbrief kunnen zien. Hieronder nogmaals de planning:  

 Vanaf 08.00 uur: broertjes en zusjes foto’s waarvan er nog één of meerdere kind(eren) thuis zijn óf 

op de Voorschool. De foto’s worden gemaakt in het speellokaal. Nadat de foto’s zijn gemaakt, gaan 

de oudste kinderen naar de klassen en/of Voorschool en kunt u met uw jongste kind(eren) naar 

huis.  

 Aansluitend: groepsfoto’s en portretfoto’s van alle leerlingen. Groep 8 maakt een extra 

afscheidsfoto.  

 Tenslotte: broertjes en zusjes foto’s van de kinderen die geen broer/zus thuis óf op de Voorschool 

hebben.  

 12.15 uur: teamfoto 

Wij zorgen ervoor dat de kinderen op de foto gaan. 

Schoolreis 
Het komt al dichtbij, onze schoolreis. We gaan op donderdag 16 mei met de groepen 0 t/m 8 naar Duinoord 

in Helvoirt. We zien de kinderen graag om 09.15 uur op school. Als dit lastig voor uw is, dan mag uw kind op 

de gebruikelijke tijd op school komen. Wilt u dit wel even laten weten aan de leerkracht(en)? We 

vertrekken om 09.30 uur en hopen om ongeveer 16.30 uur weer op school te zijn.  

We hebben al veel betalingen binnen, hartelijk bedankt daarvoor! Wanneer u het geld nog moet 

overmaken, hierbij een kleine herinnering. De kosten zijn € 23,- per leerling. Onze bankgegevens zijn: IBAN 

NL54 RABO 0326 0018 24 ten name van Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard. Als de kosten lastig 

voor u zijn, dan mag u dat natuurlijk aangeven bij ondergetekende. 

Sponsorloop met stormbaan  
Dit schooljaar hebben we aan de Pinksterviering een sponsoractie gekoppeld. Op woensdag 5 juni leggen 

de kinderen van de school een sponsorloop met stormbaan af. Met de opbrengst van de sponsorloop 

worden kinderen in Albanië toegang gegeven tot het Evangelie. De kinderen ontvangen op dinsdag 21 mei 

hierover meer informatie in de klas. Meer informatie kunt u vinden op https://struggle4bibles.nl/. 

Bijdrage van de GGD 
Voldoende beweging is goed voor het gewicht en de conditie van je kind. Een goede conditie zorgt 

bijvoorbeeld voor een betere weerstand. Doordat kinderen bewegen, trainen ze de armspieren, 

beenspieren én ook de hartspier. Ook het ademhalingssysteem en bloedsomloop verbeteren door te 

bewegen. 

Hoeveel beweging hebben kinderen nodig? 
Voor kinderen geldt het advies dat zij dagelijks minimaal een uur matig intensieve beweging nodig hebben. 

Bijvoorbeeld door buiten te spelen of door naar school te fietsen en te wandelen. Daarnaast hebben zij 

twee tot drie keer per week intensieve beweging nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gymlessen op 

school of sporten bij een vereniging.  

Buiten spelen 
Bij buiten spelen bewegen kinderen meer doordat ze de vrijheid en de ruimte hebben. Buitenlucht is ook 

nog eens gezond. Lekker naar buiten gaan, is dus veel beter dan binnen tv-kijken of achter de computer. 

Door buiten te spelen of te sporten leren ze ook andere kinderen kennen. 

Groei! 
In onze nieuwsbrief Groei! vind je betrouwbare informatie over de ontwikkeling, gezondheid en opvoeding 

van kinderen: onderwerpen die aansluiten op de leeftijd van je kind. Benieuwd? Meld je aan via onze 

website: www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/. 

https://struggle4bibles.nl/
www.ggdgelderlandzuid.nl/jeugdenopvoeden/opgroeien-en-opvoeden/nieuwsbrief-groei/


Onder de aandacht – Vakantiebieb, E-books voor het hele gezin 
Dankzij de VakantieBieb blijven duizenden kinderen in de zomer doorlezen. Dat is een geweldige 

ontwikkeling, want doorlezen in de zomer voorkomt een terugval van het AVI-niveau. De VakantieBieb 

stimuleert kinderen om te lezen tijdens de zomervakantie en biedt een brede selectie van maar liefst 50 e-

books voor het hele gezin. De VakantieBieb-app is een zomercadeautje van de Bibliotheek en gratis te 

downloaden in de App Store en Google Play Store. U hoeft hiervoor geen lid te zijn van de bibliotheek. De 

VakantieBieb opent op 1 juni. Vanaf 1 juli zijn ook de boeken voor volwassenen beschikbaar. De 

VakantieBieb is geopend tot en met 31 augustus. 

Onder de aandacht - techniek 
In de week van 20 t/m 25 mei is het de Dutch Technology Week. Op verschillende locaties wordt aandacht 

besteed aan techniek https://www.dutchtechnologyweek.com/.  

Op zaterdag 25 mei kunnen kinderen bij High Tech Helmond ervaren hoe leuk het is om met de techniek 

van de toekomst te werken https://www.dutchtechnologyweek.com/nl/high-tech-helmond-de-peel-franke  

Onder de aandacht – muziekvereniging DES 
Muziekvereniging DES nodigt iedereen uit om zaterdag 11 mei om 15:30 uur te komen luisteren naar de 

mini-musical Wieger Wordt Wakker. 

De musical duurt 30 minuten en is leuk voor jong en oud. Het is voor DES ook de start voor de proeflessen 

bij onze muziekschool. 

Heb jij interesse in muziek of gewoon zin in een leuke musical dan zien we je graag! Voor vragen kan je 

terecht bij muziekschool@deshedel.nl   

Meer informatie vindt u in de bijlage. 

Gebedsgroep 
Op maandag 3 juni komt de gebedsgroep om 08.30 uur weer bij elkaar. Gebed is een zegen voor de school. 

Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u van harte welkom in de lerarenkamer. 

Heeft u vragen en/of opmerkingen, voel u vrij om deze door te geven.  
 
Een hartelijke groet,   
 
namens het team  
Bas van Ballegooijen  

https://www.dutchtechnologyweek.com/
https://www.dutchtechnologyweek.com/nl/high-tech-helmond-de-peel-franke
mailto:muziekschool@deshedel.nl

