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Laatste nieuwsbrief 2019-2020
Hierbij alweer de laatste nieuwsbrief van een
schooljaar dat wat vreemd afliep. We moeten
nog wennen aan al die protocollen over wat
wel mag en wat niet. Ook op school was dat
soms best lastig. Want waarom moeten de
groepen op verschillende pleinen spelen terwijl
je na schooltijd wel met elkaar speelt, waarom
moet iedereen door een eigen ingang, waarom
mag je niet naar school met keelpijn en
hoesten…..Niets menselijks is ons vreemd, ook
niet op school. Vragen die bij volwassenen
leven (we horen het dagelijks in de media),
leven ook bij kinderen. Zou het na de
zomervakantie op maandag 17 augustus
allemaal weer ‘gewoon’ zijn? We hopen het. Er
staan al wel wat activiteiten gepland ook met
ouders. De inloop, startgesprekken….. het is
nog onder voorbehoud. Maar we willen
optimistisch insteken.

De laatste loodjes
….. die wegen het zwaarst wordt wel eens
gezegd. Laten we voorop stellen dat het weer
erg fijn is dat we (nog even zonder ouders)
samen op school zijn. Maandag was er een
afsluitende vergadering van de leerlingenraad
en dat ‘samen weer naar school’ hebben de
kinderen ook als fijn benoemd. Iedereen was
het er ook over eens dat het jaar is
omgevlogen, zo ook deze laatste weken. Er is
voor gekozen om toch nog een groot deel van
de toetsen af te nemen, zodat we volgend
schooljaar niet meteen daar mee hoeven te
beginnen.
We
willen
ons
dan
liever
concentreren op de ‘Gouden Weken’.
Elk schooljaar opnieuw wordt
er een nieuwe groep gevormd.
Na een lange periode uit elkaar
geweest te zijn, worden de
regels
en
groepsnormen
opnieuw bepaald. Ook een andere leerkracht
voor de groep maakt dat de groep zich
opnieuw vormt. Deze periode duurt meestal 4
weken.
Laatste schoolweek
In de laatste schoolweek is er op dinsdag 30
juni het afscheid van groep 8. We nemen dan
ook afscheid van een aantal ouders. Er zijn
dan geen jongere broertjes of zusjes meer op
In de Kring. Het gaat om de familie Springer,
van der Maat, Vlasma, Groen en Amir Nejad.
Het formele afscheid mag niet op school maar

wel ‘school nabij’. We vonden een alternatief bij
onze buren van de dansschool. Heel toevallig
was daar net op dinsdag nog ruimte. Op
donderdag 2 juli is de laatste schooldag.
Natuurlijk sluiten we dat feestelijk af. Wel weer
zonder ouders. ’s Middags zijn de kinderen vrij.
Laatste schooldag
Ook voor de laatste schooldag zijn we
genoodzaakt om het anders te doen dan we
misschien gewend zijn. Ondanks dat maken we
er een feestelijke dag van. Voor dit jaar hebben
we gekozen voor een onderbouw en een
bovenbouw programma.
De onderbouw (groep 1 t/m 4): Een
wandeltocht vol met verrassingen.
De bovenbouw (groep 5 t/m 8): Playbackshow.
Verdere informatie volgt via de Parro app.
De kinderen mogen vanaf 8.15 uur binnenkomen
op school. Daar worden ze in hun eigen lokaal
opgevangen door hun leerkracht. De kinderen
hoeven geen eten/drinken mee te nemen. Om
12.00 uur zijn de kinderen vrij.
Om kwart voor twaalf (11.45 uur) gaan we
groep 8 uitzwaaien. We vinden het leuk als de
ouders die dan tijd hebben ook achter het hek
komen ‘uitzwaaien’. Op die manier hebben we
elkaar toch even gezien.
Herverkiezing oudergeleding MR
Ruim een week geleden werd u via de mail de
mogelijkheid geboden om nieuwe kandidaten aan
te melden voor de functie oudergeleding MR.
Omdat er zich geen tegenkandidaten hebben
gemeld hoeft er geen verkiezing te worden
uitgeschreven. Dinanda Krahwinkel blijft u dus
vertegenwoordigen in de MR. Liselotte Martens is
het tweede ouder lid. Juf Jessica en juf Tanja
zitten namens het team in de MR.
Geslaagd
Alle kinderen uit groep 7-8 zijn geslaagd voor het
Landelijk Theoretisch Verkeersexamen. Ze
hebben daarvoor een certificaat ontvangen, dat
is toegevoegd aan het portfolio. Helaas ging het
praktisch verkeersexamen niet door. Volgend
schooljaar kan groep 7 dit inhalen.
Nieuw gezicht
Tot de kerstvakantie is er op In de Kring een
nieuw gezicht op In de Kring. Juf Meta Snoek
komt dan 4 ochtenden extra ondersteunen in
groep 1-2. Het leerlingenaantal is in de
onderbouw komend schooljaar wat ongelukkig
verdeeld. Groep 1-2 loopt vol tot +/- 30
leerlingen en in groep 3-4 zitten 11 leerlingen.
Na de kerstvakantie komt er een herverdeling.
We zijn blij dat we op de valreep dit hebben
kunnen realiseren. Juf Meta is leerkracht geweest

in het speciaal onderwijs en wil haar loopbaan
verder voortzetten als onderwijsondersteuner.
Precies waar we op In de Kring naar zochten.
Welkom juf Meta!
Activiteitenkalender 2020-2021
In de laatste schoolweek ontvangt u weer de
activiteitenkalender. We wachten nog op de
data voor de sporttoernooien. Daar hangen
dan ook weer andere data aan vast, zoals bv.
die van de schoolreisjes.
Schoolreisjesgeld
Ouders die de schoolreis 2020 betaalden
hebben daar dinsdag een mail over gekregen.
Mocht u die gemist hebben laat het dan even
weten.
Vakantiebieb
Na de ‘thuisbieb’, is vanaf 1 juli de Vakantie
Bieb weer open. Dankzij de Vakantie Bieb
blijven duizenden kinderen in de zomer
doorlezen. Dat is een geweldige ontwikkeling,
want doorlezen in de zomer voorkomt een
terugval van het AVI-niveau. De app is gratis
te downloaden en is een zomercadeautje van
de Bibliotheek. Een lidmaatschap is niet nodig.
De Vakantie Bieb is geopend van 1 juli tot en
met 31 augustus.

Met vriendelijke groet,
Anja Oosterhoff

