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Nieuwsbrief

Welkom

4 juni 2021

Agenda

Schooljaar 2020 - 2021

Juni
❖ 24 juni Studiedag

Algemeen
Vacatures
Zoals u heeft kunnen zien en lezen zijn de nieuwe
vacatures uitgegaan. Delen wordt gewaardeerd!

Vakantierooster 2021/2022
Herfstvakantie:
25 oktober 2021 tot en met 29 oktober 2021
Kerstvakantie:
27 december 2021 tot en met 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie:
28 februari 2022 tot en met 4 maart 2022
Goede Vrijdag:
15 april 2022
Tweede Paasdag:
18 april 2022
Meivakantie:
25 april 2022 tot en met 6 mei 2022
Hemelvaart:
26 mei 2022 tot en met 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag:
6 juni 2022
Zomervakantie:
25 juli 2022 tot en met 2 september 2022
Daarnaast worden er voor het schooljaar 2021/2022
nog 5 studiedagen ingepland. Zodra deze data
bekend zijn hoort u het van ons.
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Juli
❖ 8+9 juli
❖ 9 juli
❖ 19 juli
❖ 22 juli
❖ 22 juli

Kampnacht groep 5-8
Op reis in school
Rapport 3 mee
Uitzwaaien groep 8
Studiemiddag

Jarigen
Juni
❖ 12 juni
❖ 15 juni
❖ 15 juni
❖ 17 juni
❖ 24 juni
❖ 29 juni

Bijlagen
Schoolgids

Jade
Ezeddin
Rosalie
Yordin
Fenne
Christiene

9 jaar
12 jaar
8 jaar
12 jaar
5 jaar
7 jaar

NPO
U heeft wellicht vanuit de media al vernomen dat er
geld vrij gemaakt is voor het onderwijs. Het
Nationaal Programma Onderwijs van 2,5 jaar is
bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het
ondersteunen van leerlingen in het onderwijs die
het moeilijk hebben als gevolg van schoolsluitingen
door corona. Op deze manier krijgen leerlingen
dezelfde kansen als iedere generatie.
In totaal wordt er 8,5 miljard voortgezet onderwijs
en het middelbaar beroeps onderwijs. Voor het
schooljaar 2021-2022 is nu de inschatting dat voor
de ondersteuning aan basisscholen voor de inzet
van de gekozen interventies een bedrag van 700
euro per leerling beschikbaar is vrijgemaakt voor
het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het
middelbaar beroeps onderwijs.
Wilt u meer weten? Klik dan hier.
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Schoolreisje en kamp
Door de corona kan veel niet doorgaan. In plaats
van stil te staan bij wat niet kan, hebben wij gekeken
naar wat wel kan. Dat betekent dat wij niet OP
schoolreis gaan, maar de schoolreis IN
school gaan halen!! Een dag waarbij iedere groep
op avontuur gaat. Dit gaat plaatsvinden op 9 juli.

Groep 5 tot en met 8 zou normaliter op kamp gaan.
Helaas kan dat door, de nu nog geldende, regels
niet doorgaan. Daarom hebben we gekeken wat wel
kan. En dat betekent…….

Een nachtje kamperen in de school! (Uiteraard met
inachtneming van de geldende regels rondom het
coronavirus). Inclusief bonte avond en weinig
nachtrust! Dit gaan we doen van 8 op 9 juli.
Aansluitend vindt de schoolreis IN school plaats.
Uiteraard hopen we volgend jaar weer gewoon op
kamp te mogen gaan, maar voor nu hebben wij
ontzettend veel zin in dit alternatieve kamp!
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Nieuws uit groep 1/2/3
In groep 1-2-3 werken we aan een nieuw thema:
kriebelbeestjes. Aan het einde van de lente en het
begin van de zomer kom je overal om het huis en
om de school kriebelbeestjes tegen. Leuk om ze
eens extra goed te gaan bekijken.

Nieuws uit groep 4/5/6
Extra verkeersles
Iedereen heeft wel eens gehoord van de 'dode
hoek' van een vrachtauto. Vaak lezen we berichten
in de krant waar over een 'dode-hoek'-ongeval met
fietsers wordt gesproken. Maar wat is precies een
'dode hoek'? En hoe kun je er veilig mee omgaan?
Dat weten de kinderen van onze school inmiddels
goed. Na het zien van een filmpje zijn de kinderen
in en rond een echte vrachtwagen gaan kijken om
meer over dit onderwerp te weten te komen. De
verkeersveiligheid rondom een basisschool is de
gezamenlijke verantwoordelijkheid van ouders,
school en gemeente.

Nieuws uit groep 7/8
Entreetoets
In de week van 14 juni wordt op maandag-,
dinsdag- en donderdagochtend de Entreetoets voor
groep 7 afgenomen. De onderdelen lezen,
taalverzorging en rekenen/wiskunde komen hierin
aan bod. De toets geeft ons als school een goed
inzicht hoe de leerlingen er op verschillende
onderdelen voor staan en helpt ons bij het geven
van een voorlopig advies voor het best passende
type brugklas voor uw zoon of dochter.
De leerlingen van groep 8 zullen deze ochtenden
onder begeleiding van juf Annemarie aan een eigen
programma werken.
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Citotoets
Al onze leerlingen uit groep 8 hebben inmiddels
hun CITO-uitslag ontvangen. Wij zijn trots op deze
kanjers die ondanks het vreemde jaar zich goed
hebben ingezet.
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Nieuws van de MR

Overige zaken

Vacature oudergeleding MR

Wereldfeesten

Net zoals alle andere scholen in Nederland, kent
onze school een Medezeggenschapsraad (MR),
waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn.
In verband met het vertrek van Arie Rietveld
volgend jaar, heeft de oudergeleding van de MR van
onze school een vacature.
Daarom doen wij hierbij een oproep aan ouders
om zich kandidaat te stellen voor de
oudergeleding van de Medezeggenschapsraad.

Wilt u meer weten over de feesten die gehouden
worden? Klik dan op de namen van de feesten en u
wordt doorgelinkt.
Juni
19 juni
Roze zaterdag
20 juni
Vaderdag
Juli
1 juli
Keti-Koti
19 tot 23 juli Eid al-Adha

Wat doet de MR (medezeggenschapsraad) bij ons
op school?
Een aantal keer per jaar hebben we ’s avonds op
school een vergadering. Er zitten 2 leden vanuit de
ouders en 2 leden vanuit het team in de MR. Verder
zit onze directeur ook bij de vergadering om ons
direct te informeren over het reilen en zeilen op
school. Van iedere vergadering worden notulen
gemaakt, die staan op de website van school en
hangen op de informatie borden op school.
Zaken die besproken worden in de MR
vergaderingen zijn onder andere: begroting,
formatie, vakantierooster, nieuwe ontwikkelingen,
kansen & uitdagingen voor onze school.
Als MR lid word je regelmatig om advies gevraagd,
je kunt ook zelf onderwerpen op de agenda zetten.
Je hebt dus direct de kans om zaken bespreekbaar
te maken op beleidsniveau.
Op dit moment bestaat de MR uit de volgende
leden:
Voorzitter: Anouk Loef (moeder van Bart Alberts)
Secretaris: Arie Rietveld (vader van Anouk Rietveld)
Juf Mariska en Meester Luuk. Ook juf Karlijne is
zoveel mogelijk bij de vergaderingen aanwezig.
Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met
Anouk Loef
Tel: 06-54395151
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