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1 juli 2021 
Nieuwsbrief  12 
 
Team 
We hebben binnen het team op dit moment wat zorg en verdriet.  
Juf Kim heeft een aantal weken geleden met de 20-weken echo te horen gekregen dar haar kindje 
levenloos is. Het kindje is stilgeboren op 30 mei. Het is verschrikkelijk nieuws en we wensen Kim en haar 
gezin veel sterkte om dit verlies te dragen. Kim is ondertussen al wel weer een aantal uren per week op 
school en bouwt dit naar de vakantie toe verder op.  
Bij Alice is een tumor ontdekt in haar borst. Het is helaas een kwaadaardige vorm. Zij heeft verdere 
onderzoeken voordat behandelingen gaan starten. We wensen Alice heel veel sterkte en kracht in dit 
traject.  
Mirelle neemt de administratieve taken van Alice over tijdens haar afwezigheid.   
Juf Nonky heeft dinsdag 13 juli haar laatste lesdag bij ons. Ze neemt dan afscheid van de groep en het 
team. We wensen haar veel succes voor de toekomst.  
 
NPO-gelden 
Zoals in de formatie al zichtbaar was, hebben we NPO gelden ingezet op veel begeleiding, 
professionalisering en klassenverkleining bij de kleutergroepen.  
We willen daarbij ook rust voor de kinderen en daarom hebben we de oplossing gevonden in vaste 
gezichten per groep. Wij denken dat dit positieve invloed heeft op het welbevinden en  
het leren bij kinderen.  

Laatste schoolweken 
De laatste schoolweken zijn weer aangebroken. We hebben al een leuke schoolpleindag gehouden 
waar we van hebben genoten. In september volgt nog het schoolreisje voor groep 1-6 als de 
versoepelingen zo blijven. Sommige klassen vieren nog hun meester/juffen dag. We hebben voor groep 
8 nog vier dagen musical voor de boeg. Daar hebben we veel zin in! We zwaaien ze uit op woensdag 
14 juli.  
De laatste vrijdag voor de vakantie hebben we weer onze picknick en luiden we om 12.30 de vakantie 
in.  
Hopelijk worden de versoepelingen verder doorgezet en kunnen we na de vakantie weer verder terug 
naar het normale. Daar verlangen we met z’n allen naar. Ik houd u hierover op de hoogte.  
 
Studiedag/ rapporten 
Afgelopen studiedag hebben we samen de resultaten bekeken van juni. We hebben geconstateerd 
dat de extra hulp en begeleiding effect heeft gehad. We zien op schoolniveau resultaten waar we 
naar omstandigheden tevreden over zijn. 
Morgen krijgen de kinderen hun rapport mee. Daarbij zitten ook de citoresultaten. Er zit slechts krap 3 
maanden tussen de vorige meting en deze. Normaal gesproken is dit 5 maanden. Dit kan betekenen 
dat de resultaten in verhouding wat minder gestegen zijn. Dit is logisch, er is minder leertijd geweest.  
 
Rekenmethode 
We hebben afgelopen periode twee nieuwe rekenmethodes getest. Uiteindelijk hebben we nogmaals 
gekozen voor Snappet. We merken dat de gebruiksvriendelijkheid en voor kinderen het prettigst werkt. 
Er zijn binnen Snappet ook mogelijkheden om inhoudelijk te versterken en daar gaan we op inzetten.  

Agenda 
Datum: Gebeurtenis: 
25 juni Alternatief schoolreisje groep 1-7 
30 juni Studiedag, alle leerlingen vrij 
1 juli  Nieuwsbrief 
2 juli Rapport mee 
Week van 5 juli Oudergesprekken 
5 juli  Swim to Play groep 7B 
6 juli Swim to Play groep 7A 
7 juli Doordraai ochtend, groep 8 om 10:45 uur vrij 
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8 juli Musical groep 8A 
9 juli Musical groep 8B 
10 juli Klusochtend 
Week van 12 juli Wieltjesdag bij beweegwijs groep 3 /tm 8 
12 juli Musical groep 8A 
13 juli Swim to Play groep 7A 

Musical groep 8B 
15 juli Nieuwsbrief 
16 juli Picknick, alle kinderen om 12:30 vrij 
19 juli t/m 27 augustus Vakantie  

 


