NIEUWSBRIEF
Juni 2020, Nieuwsbrief
Beste ouders/verzorgers,

Belangrijke data:
Maandag 8 t/m vrijdag 1 9

Dinsdag 16 t/m
vrijdag 26 juni
Online enquête acties
coronacrisis. Hiervoor
heeft u een mail
ontvangen.
Maandag 29 juni
Openen Ouderportaal
Maandag 29 juni t/m
donderdag 2 juli
Telefonische ouder- en
rapportgesprekken

We zijn aangekomen in de laatste periode van het schooljaar. Op dit moment een
heel zomerse periode die de activiteiten bij de kinderen, met name in de
middagen, wat laat afnemen. We zijn oprecht blij dat we het schooljaar met
volledige schooldagen kunnen afsluiten. Dit geeft ons de mogelijkheid om het
schooljaar goed af te ronden en op een goed voorbereide manier het nieuwe
schooljaar kunnen starten.
In de kantlijn ziet u de belangrijke data voor de komende periode om rekening
mee te houden.

Personeel
De formatie en de groepsindeling voor volgend schooljaar is rond. Deze ziet er als
volgt uit:
Groep

Werkdagen

Woensdag 1 juli
Afscheidsdag groep 8

1-2




Donderdag 2 juli
Afscheidsavond met
musical groep 8

3-4







Maandag 6 juli
Rapporten mee naar
huis
Dinsdag 7 juli
Meesters- en
juffenmiddag in de
klassen
Woensdag 8 juli
Wenmoment in de
nieuwe groep van
11.15-12.15 uur
Vrijdag 10 juli
Laatste schooldag,
school om 12.00 uur
uit

5-6
7-8

Ondersteuning 

Intern

Begeleider
Administratief 
medewerkster
Directie



Maandag – dinsdag (om de week op vrijdag): juf Daniëlle
Woensdag – donderdag (om de week op vrijdag): juf
Elsemieke
Maandag t/m donderdag: juf Dilia
Vrijdag: juf Lydia
Maandag – dinsdag : juf Willemieke
Woensdag – vrijdag: juf Rianne
Maandag t/m vrijdag: meester Michel
Maandag – dinsdag: juf Dorine
Dinsdag – vrijdag: juf Dineke
Dinsdag: juf Lydia
Donderdag en vrijdag: juf Hanneke
Maandag t/m donderdag: meester Bas

Afscheid
Op dinsdag 7 juli nemen juf Willeke, juf Christiane en juf Heidi afscheid van de
kinderen. Afgelopen vrijdag 12 juni heeft u hierover een mail ontvangen van juf
Dineke. Na schooltijd nemen wij als collega’s afscheid.

Medezeggenschapsraad
Zoals aangegeven in de vorige Nieuwsbrief heeft Gertjan Buitenhuis aangegeven te stoppen met zijn taken
als MR-lid. Als bijlage bij de Nieuwsbrief ontvangt u zijn persoonlijke brief en aanmoediging om plaats te
nemen in de MR.
Wij vragen geïnteresseerde kandidaten na te denken over de invulling van de vacature in de MR. A.s.
vrijdag ontvangt u vanuit de MR een brief met toelichting hoe u zich hiervoor kandidaat kunt stellen.

Eerste globale analyse van de cognitieve ontwikkeling tijdens de coronaperiode
We hebben een eerste schoolbrede analyse gemaakt van de ontwikkeling van de kinderen tijdens de
afgelopen periode. Deze analyse laat zien dat de ontwikkeling van de kinderen op het gebied van rekenen
en spelling naar verhouding goed verlopen is. De schoolbrede ontwikkeling van (begrijpend) lezen laat in
deze eerste analyse een ontwikkelingsachterstand zien. De komende periode willen wij dat goed
analyseren en nadenken over een plan van aanpak om lezen schoolbreed te stimuleren. De individuele
ontwikkeling van uw kind kan anders zijn dan de schoolbrede ontwikkeling. De individuele ontwikkeling van
uw kind wordt tijdens het (telefonisch) rapportgesprek toegelicht.
Graag brengen wij de VakantieBieb onder de
aandacht. Met de VakantieBieb heeft iedereen
toegang tot gratis en leuke (voor)leesboeken. Als
bijlage ontvangt u een folder met een link voor
meer informatie.

Rapportgesprekken
De komende week wordt met alle ouders telefonisch contact opgenomen om de ontwikkeling van uw kind
te bespreken. Tijdens dit gesprek bespreken wij de ontwikkeling a.d.h.v. de gemaakte LOVS-toetsen en de
observaties in de klas.

Groepsfoto’s
Deze week hebben wij groepsfoto’s gemaakt. Deze foto’s laten wij afdrukken. Helaas waren niet alle
kinderen aanwezig. De leerkracht maakt indien mogelijk nog een foto op het moment dat alle leerlingen
aanwezig zijn. Deze foto krijgt u per mail extra toegestuurd.

Afscheid groep 8
De kinderen van groep 8 van groep 8 hebben op woensdag 1 juli afscheidsdag. Op donderdag 2 juli is er de
afscheidsavond met musical. Voorafgaand voeren zij de musical op voor de verschillende groepen van de
school. Fijn dat er, ondanks de beperkende maatregelen, mogelijkheden zijn om op een goede manier
aandacht te besteden aan het afscheid.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen hebt, schroom niet om deze te stellen.

Hartelijke groet,
namens het team
Bas van Ballegooijen

