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Agenda 2021-2022
23-06

Margedag, leerlingen vrij

01-07

Afscheidsfeest

05-07

Afscheid groep 8

06-07

Musical

08-07

Laatste schooldag. 12.00 uur vrij.

Formatie 2021-2022
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen
dat we op 1 juli afscheid nemen van een
aantal teamleden. We zijn blij te kunnen
melden dat er ook nieuwe teamleden bijkomen
en dat sinds eind vorige week de vacatures
daarvoor zijn ingevuld. Benoemd zijn juf
Frieda Helmhout voor 5 dagen en juf Marieke
de Reus voor 2 dagen. Omdat de nieuwe
groep 7-8 uit 33 leerlingen zou bestaan, is er
extra formatie toegekend om die groep te
splitsen. Juf Lydia heeft aangegeven na de
zomervakantie (in ieder geval tot het einde
van haar ouderschapsverlof) 3 dagen te gaan
werken. Juf Nina blijft 3 ochtenden als
onderwijsassistent. Daarnaast blijven ook
meester Mans voor 2 dagen en juf Christine
voor 3 dagen. Hoe de leerkrachten worden
ingezet wordt nog besproken. In de
nieuwsbrief van 17 juni publiceren wij de
groepsverdeling.
Toetsen
In een schooljaar wordt halfjaarlijks getoetst.
De zogenaamde M-toetsen en de E- toetsen.
Door de lockdown zijn de midden-toetsen
verschoven naar later in het jaar (normaal
januari, nu maart) zodat er te weinig ruimte
tussen zit om nu ook de eindtoetsen (juni)
nog af te nemen. Daarom is besloten de
eindtoetsen te verschuiven naar begin nieuwe
schooljaar na de 4 Gouden weken, dus van 20
t/m 30 september. Voor groep 7-8 zal dat
misschien iets naar voren worden getrokken,
omdat van 29 september t/m 1 oktober het
schoolkamp gepland staat. De ouders van de
toekomstige groep 7-8 hebben hierover een
mail ontvangen. ‘Gouden weken’ is de naam
voor de eerste 4 weken na de zomervakantie.
In die periode ligt de nadruk op
groepsvorming en het inslijpen van afspraken
en regels.
Eindtoets groep 8 (Iep)
Vorige week ontvingen we de uitslag van de
eindtoets groep 8. Voor scholen altijd weer
een spannend moment. Het was een super
uitslag: 87.4 (op de schaal van 100) en ruim
boven het landelijk gemiddelde (79.6)
Schoolkamp & Schoolreis
In het nieuwe schooljaar is volgens afspraak
het schoolkamp weer aan de beurt (dat jaar
dus geen musical) en voor groep 1 t/m 6 de
schoolreisjes. In overleg met de OR worden de
datum en reisdoelen vastgesteld. Voor dit
schooljaar geldt dat groep 1-4 inmiddels
hebben genoten van hun alternatieve

schoolreis. Voor de groepen 5 t/m 8 geldt dat de
ouders door de eigen groepsleerkracht worden
geïnformeerd.
Kunst & COO
We hopen in het nieuwe schooljaar ook weer
culturele activiteiten te organiseren voor de
verschillende groepen. Denk aan gastlessen
muziek, dans, beeldhouwen, schilderen. Juf
Tanja heeft de taak van cultuurcoördinator (ICCer) van ondergetekende overgenomen.
Binnenkort is er een overleg met Thijs Oud van
Kunst & COO om het programma voor volgend
schooljaar vast te leggen. Deze activiteiten zijn
meestal op school.
De Veerkieker en Wortels & Vleugels
Dit jaar zijn helaas de activiteiten van De
Veerkieker (Heemkunde) door de ‘bubbel’ niet
doorgegaan. Dat geldt ook voor het programma
Wortels & Vleugels (duurzaamheidseducatie).
Voor beide activiteiten geldt dat deze vaak
bestaan uit excursies waarvoor we afhankelijk
zijn van vervoer door ouders. Net als vorig
schooljaar, zullen we, zodra het bekend is, de
data voor het hele jaar bekend maken, zodat u
er voor de groep van uw kind rekening mee kunt
houden.
Margedag 23 juni
We herinneren u aan de margedag van 23 juni.
De kinderen zijn dan vrij. Het team heeft dan
gesprekken met de nieuwe directeur en IB-er en
maakt kennis met de nieuwe teamleden. Ook al
zijn er geen toetsen (dus ook geen nieuw
rapport), er wordt wel een 2e portfolio
meegegeven dus daar wordt ook aan gewerkt.
Aanmelding kleuters
Mochten er nog broertjes/zusjes zijn die komend
schooljaar ook naar In de Kring gaan, dan
vragen wij u deze nu alvast aan te melden. Dat
geldt ook voor familie of bekenden waarvan u
denkt te weten dat deze belangstelling hebben.
Geeft u dit dan a.u.b. door aan betreffende
ouders, zodat wij daar binnen de organisatie
rekening mee kunnen houden.
Traktatie
Vandaag werden we als school getrakteerd op
een ijsje. Eén van de ouders wilde daarmee de
school een hart onder de riem steken en
complimenteren met de manier waarop we de
Corona crisis hebben doorlopen. Ook een
compliment natuurlijk aan de ouders. Omdat we
samen de regels goed in acht hebben genomen,
hebben we geen groep om reden van besmetting
naar huis hoeven sturen. Dank je wel Anita en
Gert Jan!

Schoolkamp / Schoolreis
De ouders die volgend schooljaar een kind in
groep 7-8 hebben, ontvingen vandaag via hun
kind een nota voor het schoolkamp in
september. We hebben u daar eerder over
geïnformeerd. In deze nota is verrekend het
bedrag dat vorig jaar is betaald voor de
schoolreisjes. Administratief is besloten om
(alleen bij de ouders van kinderen die op
schoolkamp gaan) het totale bedrag te
verrekenen, dus ook van broertjes of zusjes.
In sommige gevallen kan dat betekenen dat u
geld teruggestort krijgt. Die ouders betalen
dan wel weer voor het schoolreisje van de
kinderen in groep 1 t/m 6. Voor ouders die
volgend schooljaar geen kind hebben in groep
7-8 en wel al schoolreisgeld hebben betaald,
blijft het geld gewoon staan en wordt het t.z.t.
verrekend. Onze administratievekracht juf
Mathilda heeft dat precies bijgehouden.
Met vriendelijke groet,

Anja Oosterhoff

