
 

NIEUWSBRIEF 
Juli 2021, Nieuwsbrief 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Dit schooljaar was opnieuw een bijzonder en soms ook 
moeilijk jaar voor kinderen, ouders en leerkrachten. 
Waar we hoopten dat de aanpassingen en het 
thuisonderwijs volledig verleden tijd waren, bleek dit 
helaas niet zo te zijn. Tegelijk kijken we ook dankbaar 
terug op het jaar, waarin we de zegen van God hebben 
ontvangen en Zijn aanwezigheid hebben mogen 
ervaren. Tijdens het afscheid van de kinderen van groep 
8 hebben we hen toegezongen met het lied ‘Ik zal er 
zijn'. Dit wensen en bidden wij ook u toe.  
 

Kinderen en ouders 
Wij waarderen uw betrokkenheid, meedenken en 
flexibiliteit tijdens het afgelopen jaar. Met de kinderen 
hebben we het afgelopen fijn en hard kunnen werken. 
We kijken terug op een goed jaar. Hartelijk dank! Alvast 
en goede vakantie toegewenst. 
 

Personeel 
De afgelopen periode had juf Daniëlle haar activiteiten 
voor de groep tijdelijk stil gelegd, vanwege 
oververmoeidheid. Gelukkig kan ze haar taken weer 
stapsgewijs oppakken. Deze week is juf Daniëlle 
woensdag en vrijdag op school. Zoals het er nu naar 
uitziet zal zij na de vakantie haar groepstaken weer 
volledig oppakken. 
 

We denken ook aan juf Dilia en juf Rianne en hun 
echtgenoten, waarvan we weten dat er zorgen zijn en in 
de zomervakantie behandelingen nodig zijn. We bidden 
en wensen hen Gods nabijheid toe.  
 

Na de zomervakantie komt juf Dorine terug van 
ouderschapsverlof en zal zij op maandag en dinsdag 
haar taken als onderwijsassistent weer oppakken.  
 

Jaarplanning 2021-2022 
Een overzicht van de geplande activiteiten voor het 
komend schooljaar ontvangt u als bijlage. Zoals u ook in 
andere jaren van ons gewend bent, ontvangt u hiervan 
ook een papieren versie aan het begin van het nieuwe 
schooljaar. 
 
 

Schoolgids 2021-2022 
Komend schooljaar is de schoolgids voor iedereen 
digitaal beschikbaar. Vanaf het begin van het nieuwe 
schooljaar vindt u deze op onze website. Voor nieuwe 
ouders en/of geïnteresseerden is er een papieren versie 
beschikbaar.  
 

Schoolontwikkelingen 2021-2022 
In het nieuwe schooljaar willen wij ons onderwijs verder 
versterken. Hiernaast hebben alle scholen extra geld 
ontvangen uit het Nationaal Programma Onderwijs 
(NPO). De belangrijkste ontwikkelingen voor komend 
schooljaar zijn:  
 

• Implementatie Kanjermethode 

• Implementatie nieuwe rekenmethode 

• Aanstellen coördinator meerbegaafdheid en 
versterken onderwijs meerbegaafde kinderen. 

• Start vakleerkracht muziek. Zij geeft 2-wekelijks les 
aan alle groepen.  

• Gedeeltelijke splitsing groep 3-4.  

• Extra ondersteuning in de groepen 1-2, 5-6 en 7-8 
door inzet onderwijsassistenten. 

Verder werken we komend jaar aan de verbetering van 
het lees- en begrijpend lezen onderwijs en hopen we 
dat er weer ruimte ontstaat om de gezamenlijke 
activiteiten met elkaar op te pakken. Zowel in de school 
(collegiale consultatie e.d), als de gezamenlijke ouder-
schoolmomenten, zoals informatieavonden, bbq, enz. 

 

Bibliotheek 
Tijdens de zomervakantie organiseert de bibliotheek 
verschillende activiteiten. Van harte aanbevolen! 

Biebclub vakantieklas 
Deze zomervakantie organiseert Bibliotheek 
Rivierenland de Biebclub Vakantieklas. Een leuk 
programma waarin kinderen - die een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken rondom leesplezier - op een actieve 
en creatieve manier aan de slag gaan met taal en 
mediawijsheid. Dé hit van vorig jaar en dus voor 
herhaling vatbaar. Deelname is gratis. Wees er snel bij, 
vol is vol! Meer informatie in deze link.  
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&ab_channel=Sela
https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg&ab_channel=Sela
https://www.bibliotheekrivierenland.nl/actueel/actueel/biebclub-vakantieklas-wegens-succes-herhaald.html


 

Op vrijdag 3 september komt het team bij elkaar voor de startvergadering van het nieuwe schooljaar. U 

ontvangt op deze dag ook de eerste Nieuwsbrief voor het nieuwe schooljaar. In deze Nieuwsbrief ontvangt u 

ook de definitieve data van de informatieavonden en welke maatregelen in de periode na de zomervakantie 

genomen worden.  

Voor nu wensen wij u van harte Gods zegen en een goede vakantieperiode toe! 

Hartelijke groet, 

 
Namens het team 
Bas van Ballegooijen 
 

 

 

Online bibliotheek 
Tijdens de zomeractie van www.jeugdbibliotheek.nl kun 
je de mooiste verhalen beleven. Dit kan gewoon op je 
telefoon of tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 
download je de leukste e-books en luisterboeken.  Dit 
geldt ook wanneer je nog geen lid bent van de 
bibliotheek. De zomeractie loopt van 1 juli t/m 31 
augustus.  
 

Extra bijlage 
• Tijdens de zomervakantie organiseert Sport&Spel 

weer verschillende activiteiten zoals bijvoorbeeld 
lasergamen. Voor meer informatie, zie bijlage. 

 
 

http://www.jeugdbibliotheek.nl/

