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Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn aangekomen in de laatste periode van het schooljaar. Op dit moment 

worden de LVS-toetsen afgenomen, worden de plannen geëvalueerd en wordt er 

vooruit gekeken en gewerkt naar het volgend schooljaar. In deze Nieuwsbrief 

onder andere aandacht voor de groepsindeling, het inspectiebezoek van 28 mei 

en de definitieve eindscore van de Cito-eindtoets.  

Personeel 
Juf Klazina is minimaal t/m de zomervakantie afwezig vanwege ziekte. Het is op 

dit moment nog niet duidelijk hoelang het herstel duurt. 

Voor groep ½ is er nog een vacature voor woensdag, donderdag en vrijdag. Wij 

zijn hierover in gesprek. Zodra wij hierover duidelijkheid hebben , geven wij dit 

aan u door. 

De groepsindeling voor komend schooljaar ziet er als volgt uit: 

Groepsnaam Invulling 

Groep 1-2 Maandag en dinsdag: juf Daniëlle 

Woensdag t/m vrijdag: vacature 

Groep 3-4 Maandag t/m donderdag: juf Dilia 

Vrijdag: juf Willeke 

Groep 5-6 Maandag t/m woensdag*: juf Klazina 

Woensdag* t/m vrijdag: juf Rianne 

Groep 7-8** Groep 7: maandag t/m woensdag: juf Willeke 

Groep 8: maandag t/m woensdag: meester Michel 

Groep 7-8: donderdag en vrijdag: meester Michel 
*woensdag zijn beide leerkrachten aanwezig i.v.m. extra ondersteuning 

**op maandag t/m woensdag worden de groepen 7 en 8 gesplitst.  

Schoolontwikkeling 

Tijdens de laatste schoolperiode zijn wij al bezig met de eerste voorbereidingen 

voor schoolontwikkeling voor het komend schooljaar. Hiervoor zijn verschillende 

studiemomenten met het team ingepland. De aandacht ligt het komend 

schooljaar op verdere doorontwikkeling van EDI en goede implementatie van 

Gynzy. Ook is er komend jaar aandacht voor het versterken van de 

oudercommunicatie. U ontvangt toegang tot alle resultaten van uw kind via 

ParnasSys en er vindt een aanpassing in de rapporten en de rapport- en 

voortgangsgesprekken plaats. 

  

Belangrijke data: 
 

3 t/m 14 juni 
Afname Cito-toetsen, 
eindmeting 
Entreetoets groep 7 
 
Dinsdag 4 juni 
Groep 0-1-2 
boerderijbezoek 
 
Woensdag 5 juni 
Sponsorloop 
Bibleleague 
 
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 
 
Maandag 19 augustus 
Eerste schooldag 
 
Dinsdag 20 augustus 
Jaaropening 
 
Vrijdag 6 september 
Jaarlijkse barbecue 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



Terugkoppeling inspectiebezoek 
Op dinsdag 28 mei hebben wij inspectiebezoek ontvangen. Op alle onderdelen 

hebben we als school voldoende gescoord. Hiermee laten wij zien dat de basis 

goed op orde is. Tijdens dit bezoek hebben we een goede en positieve 

terugkoppeling en aandachtspunten ontvangen. Dit nemen wij mee in de verdere 

schoolontwikkeling. We zijn blij en dankbaar met deze beoordeling. Het definitieve 

verslag van de inspectie volgt op een later moment.  

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

individuele resultaten inmiddels ontvangen. Het definitieve schoolgemiddelde lag 

dit jaar op 540,1. 

Medezeggenschapsraad 
Ellen Janse heeft zich beschikbaar gesteld voor de medezeggenschapsraad. Philip 

Tennekens heeft aangegeven graag ruimte te willen maken voor nieuwe mensen in 

de MR. Hiermee is Ellen Janse verkozen tot nieuw lid van de MR.  

Sponsorloop 
Op woensdag 5 juni is er op school een sponsorloop met stormbaan. Met de 

opbrengst van de sponsorloop wordt aan de kinderen in Albanië toegang gegeven 

tot het Evangelie. U mag de kinderen komen aanmoedigen. De tijdens zijn als 

volgt: 

 10.00-10.15 uur: groep 1-2 

 10.20-10.40 uur: groep 3-4 

 10.45-11.10 uur: groep 5-6 

 11.15-11.45 uur: groep 7-8 

De kinderen mogen op de stormbaan geen schoenen dragen. De kinderen lopen op 

blote voeten of op (oude) sokken.  

Afscheidsavond  
Op donderdag 27 juni nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de basisschool. 

Overdag gaan zij verschillende activiteiten doen en ’s avonds vindt het afscheid 

plaats. Na de zomervakantie gaan zij naar het Voortgezet Onderwijs. Wij wensen 

jullie daar veel leerplezier en een goede tijd toe! En als je nog eens langs onze 

school fietst, kom gerust even binnen om te vertellen hoe het met je gaat. 

Jaaropening  
Om alvast in uw agenda te noteren: op dinsdag 20 augustus bent u om 8.30 uur 

hartelijk welkom voor de jaaropening. Samen met u en alle leerlingen van de 

school zullen we gezamenlijk het schooljaar openen in de hal.  

Barbecue 
Binnenkort ontvangt u een e-mail met een uitnodiging voor de jaarlijkse barbecue. 

Deze staat gepland op vrijdag 6 september.  

Schoolreis en opening voetbalplein 
Op maandag 13 mei hebben we het voetbalplein geopend. Op donderdag 16 mei 

zijn de leerlingen op schoolreis geweest. Het was een fantastische dag. Hiernaast 

vindt u enkele foto’s.  
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Aanmelding voor de voorschool en/of de basisschool 
Het is voor onze formatie/groepsindeling van groot belang om goed zicht te hebben op de leerlingen die 

instromen bij de voorschool en/of basisschool. Ouders die hun kind willen aanmelden op onze (voor)school 

vragen wij dit ruim van tevoren te doen. Vroegtijdige aanmelding geeft ons de mogelijkheid om de 

ontwikkeling van de school te bekijken en daar tijdig op te anticiperen. 

Gebedsgroep 
Op maandag 1 juli 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  


