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Agenda 2021-2022

19-05-2021

24-05

Pinkstermaandag

25-05

Juf Lydia weer op school

27-05
31-05

Geen schoolreis, maar zo mogelijk een
alternatief
Leerlingenraad

02-06

Wieletjesdag

23-06

Margedag, leerlingen vrij

01-07

Afscheidsfeest

05-07

Afscheid groep 8

06-07

Musical

08-07

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij.

Alternatief schoolreisje
Deze week is bekend geworden dat op advies
van de GGD en het RIVM de ‘gewone
schoolreisjes’ (met meerdere groepen in een
bus) definitief niet door gaan. Het team is
bezig met het voorbereiden van een alternatief
schoolreisje. Dat moet dus per groep. De OB
(1-2 en 3-4) hebben een activiteit
georganiseerd op volgende week donderdag
27 mei op De Roggeberg. Elke groep een
eigen programma. De ouders van die groepen
krijgen hierover nog bericht van de
groepsleerkracht.
Omdat juf Lydia pas volgende week op school
komt, zal de BB een andere dag kiezen. E.e.a.
hangt ook af van het weer. We proberen de
kosten laag te houden, zodat we geen beroep
hoeven doen op een bijdrage van de ouders. U
hoort binnenkort meer.
Afscheid teamleden
Op 1 juli is er een afscheidsfeest gepland voor
teamleden die na de zomervakantie CBS In de
Kring zullen verlaten. Juf Anja O gaat met
(vervroegd) pensioen en juf Bonnie gaat een
dag extra naar CBS De Akker. Voor juf Meta
geldt dat haar tijdelijke benoeming af loopt en
juf Marloes gaat ook naar CBS De Akker, waar
zij gesolliciteerd heeft op een vacature in de
OB.
Formatie 2021-2022
Vlak voor de meivakantie zijn er
ontwikkelingen geweest m.b.t. de formatie en
de groepsverdeling voor volgend schooljaar.
De MR is daarvan op de hoogte gesteld. Er is
extra formatie aangevraagd voor de splitsing
7-8 en er is nog een vacature, omdat juf Lydia
in deeltijd terugkomt. Zodra e.e.a. definitief is
zullen we u op de hoogte stellen van de
groepsverdeling voor 2021-2022.
NPO gelden (Nationaal Programma onderwijs)
De meesten van u zullen het wel gelezen of
gehoord hebben: er komt vanuit het ministerie
extra geld vrij voor inhaal- en
ondersteuningsprogramma’s en extra hulp in
de klas voor de achterstanden die zijn
opgelopen tijdens deze Corona pandemie.
Dit geld komt binnen bij het bestuur en
jaarlijks moet er verantwoording voor worden
afgelegd. De regie ligt op schoolniveau. Ook
de MR zal bij de invulling betrokken worden.
Hoe en wat dat is nog niet duidelijk. Er moet
eerst een soort ‘schoolscan’ komen. Het gaat
dan om een analyse van de leerontwikkeling,
de sociale ontwikkeling en het welbevinden
van leerlingen. Scholen gebruiken daarvoor
o.a. de toetsresultaten en eigen observaties.

Het Plan van Aanpak is dan de volgende stap. In
mei-juni wordt het schoolprogramma opgesteld.
Daarvoor moeten eerst verschillende opties
bekeken worden, ook bovenschools. Zet je in op
extra materiaal, programma’s of handen in de
klas. Kortom: het kost nog enige voorbereiding
voor het plan klaar is. Voor de uitvoering is 2
jaar uitgetrokken. We houden u op de hoogte.
Schoolbreed project
Deze week zijn we gestart met het 2e
schoolbrede project. Het thema is ‘Kunst’. Ieder
groep zal daar verder zelf bericht over doen. Ons
1e schoolbrede project ging over
‘Ontdekkingsreizen’.
Pinksterweekend
Zondag is het 1e Pinksterdag en maandag 24
mei zijn de kinderen vanwege 2e
Pinksterdag vrij. Pinksteren is de 50ste dag na
Pasen en wordt gezien als afsluiting van het
Paasfeest. Hemelvaart is de 40ste dag na Pasen.

Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

