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7 juli 2022 

 

Nieuwsbrief 14 

 

Team 

Deze week nemen we afscheid van juf Fieke die met pensioen gaat. Daarnaast zwaaien we 

juf Emma, juf Milou en juf Evelien ook uit. Juf Dagmara, onze LIO-student is ook voor het laatst. 

We wensen hen alle goeds voor de toekomst en wie weet tot ziens!  

juf Esther herstelt goed van de handoperatie en is na de vakantie weer volledig aan het 

werk.  

 

Leerlingen 

We nemen afscheid van Carlijn, Guus, Enzo, Roan, Timo, Bobby, Luc, Jenthe, Jurre, Nena, 

Josefien, Ise, Fedde, Anne-May, Laurens, Kyara, Xande, Fedde, Nikki, Minke, Jesse, Lotte, Bo, 

Milou, Lynn, Ize, Stijn, Onno, Tigo, Thomas, Dani, Finn, Elin, Vivienne, Rosanne, Angel, Jitske, 

Lisa, Nout, Jamie, Britt, Pelle, Koen, Tess, Bas, Eefke, Desi en Tye. Heel veel succes in het 

voortgezet onderwijs! Maak Plezier, toon je Inzet en ontdek je Talent!  

 

Onderwijs 

Terugkijkend op afgelopen jaar hebben we weer een bijzonder jaar gehad. Het eerste deel 

van het jaar werd nog gedomineerd door corona. De tasjes op de balie met chromebookjes 

lagen er dagelijks en ook bijna alle leerkrachten hebben ook dit jaar wel met corona te 

maken gehad.  De gelden en inzet van medewerkers die eigenlijk bedoeld was voor NPO/ 

onderwijsachterstanden, moest worden gebruikt voor vervanging grotendeels. Dit was geen 

fijne keuze maar de enige keuze. Anders hadden we groepen naar huis moeten sturen en 

dat hebben we kunnen voorkomen op deze manier. Daarnaast zijn er veel collega’s 

geweest die extra hebben gewerkt. Ik ben dankbaar voor deze geweldige inzet.  

Gelukkig gingen in februari de maatregelen eraf en konden we de deuren weer openen van 

school, konden we weer excursies doen. Dat hebben we dan ook volop gedaan, gekoppeld 

aan de thema’s.  

Het thematisch onderwijs, GO!, heeft dit jaar echt vorm gekregen. De kinderen zijn er erg 

enthousiast over. Ook de leerkrachten kunnen echt hun lessen zelf ontwerpen wat hen erg 

blij maakt. Je kunt inspelen op de actualiteit, de omgeving, op interesses van kinderen en 

dat in combinatie met de doelen. In de bovenbouw wisselden de leerkrachten soms ook van 

groep om hun les in een andere groep te geven. Dit vinden de kinderen ook heel leuk. Dit 

heeft ook voordelen voor de leerkracht die zijn les meerdere keren mag geven (en dus 

continu verbetert) en ze hebben meer tijd om echt een goede les te ontwerpen binnen hun 

eigen interesse.  

We hebben GO! gekoppeld aan cultuur. Dit werd zichtbaar in de danslessen die gegeven 

zijn en de excursies naar het rijksmuseum, atermuseum en speelgoedmuseum. Hier gaan we 

zeker verder mee. 

En we hebben natuurlijk weer allerlei leuke activiteiten gehad met de feestdagen, de bingo 

en morgen de gezamenlijke picknick.  

Ik ben trots op onze leuke leerlingen, het fijne team en de ouders. We hebben er samen een 

mooi jaar van gemaakt.  

 

Jaarovergang Social Schools  

 

In de tweede helft van de zomervakantie wordt de jaarovergang van Social Schools 

uitgevoerd. Dit betekent dat alle accounts in Social Schools worden gekoppeld aan hun 

nieuwe groep. Kinderen die de school verlaten worden verwijderd. Zij hebben daarna geen 

toegang meer, ook niet tot de gearchiveerde items. Wilt u nog foto’s of bestanden uit Social 
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Schools bewaren, dan raden wij u aan deze tijdig te downloaden. Als de jaarovergang 

eenmaal heeft plaatsgevonden, kunnen wij deze namelijk niet meer voor u terughalen.  

 

Daarnaast is er een update geweest in Social Schools. U kunt leerkrachten een bericht sturen 

via het knopje ‘gesprekken’.  

Verlofaanvragen gaan ook via Social Schools. Dit doet u door op uw naam bovenaan te 

klikken. Dan komt er een uitrolmenuutje waarbij u kunt kiezen voor een verlofaanvraag.  

 

Traktaties 

 

We merken de afgelopen tijd dat de traktaties steeds meer worden. Soms zijn het 2 traktaties 

in 1 (bijv. een snoepje en chips) of er zit nog een kleinigheidje bij. Dit is hel erg goed bedoeld, 

dat snappen we heel goed. Met het oog op duurzaamheid en gezondheid, willen we vragen 

hier rekening mee te houden. Een verjaardag is een feestje, dus iets lekkers hoort erbij, maar 

gewoon iets lekkers is goed genoeg. Ik hoop dat u dat begrijpt en daaraan wil meewerken. 

Wij geloven ook dat de we kinderen niet tekort doen met gewoon iets lekkers en verder niets.   

 

Afgelopen jaren gaven wij de kinderen nog wel eens een kleinigheidje mee op de laatste 

schooldag. We hebben besloten dat de picknick met elkaar en een dikke knuffel van de juf 

of meester of een welgemeende hand genoeg is. We willen wat meer rekening houden met 

de duurzaamheid van onze keuzes.  

 

Klompenfeest 

Voor vrijdag 2 september zijn we nog op zoek naar hulpouders voor het klompenfeest. In de 

middag is er voor de verschillende groepen het volgende programma: 

• Groep 1/2: Hollandse spelletjes. (13:00 – 14:30) 

• Groep 3/4: Vossenjacht in het dorp. (13:15 – 14:45) 

• Groep 5/6: Klompenspel in het dorp. (13:15 – 14:45) 

• Groep 7/8: Zeskamp in het weiland naast het gemeentehuis (13:00 – 15:00). 

Mocht je het leuk vinden om ’s middags een groepje te begeleiden, meld je dan nu aan! Dit 

kun je doen door op onderstaande link te klikken. Verdere informatie over het klompenfeest 

volgt later. 

https://forms.office.com/r/y5UzdYdYP2 

Mad Science 

In augustus komt de Mad Science Naschoolse Wetenschap en Tecniek cursus naar onze 

school. Op 23 augustus geven zijn een leuke en leerzame show. Hierna kunnen leerlingen van 

groep 3 t/m 8 die dat leuk vinden zich inschrijven voor de naschoolse wetenschap en 

technieklessen. Voor meer informatie verwijs ik u naar de bijlage van deze nieuwsbrief.  

Agenda 

Datum: Gebeurtenis: 

30-06-2022 13:45-14:30 Swim2Play groepen 6 

07-07-2022 13:45-14:30 Swim2Play groepen 6 

07-07-2022 19:00-21:30 Klusavond 

11-07-2022 t/m 

19-08-2022 

Zomervakantie  
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Hopelijk hebben we het u deze week niet te ingewikkeld gemaakt….       
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