
  
  

 

  

Nieuwsbrief juni 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Hierbij ontvangt u alweer de nieuwsbrief van juni 2022. Nu het weer mogelijk was hebben we de afgelopen weken  
veel leuke activiteiten/uitstapjes kunnen doen. In deze nieuwsbrief staat in ieder geval alvast een mooi 
geschreven stuk van de bovenbouw. In de schoolkrant aan het eind van dit schooljaar leest u hier meer  
over. We hebben in ieder geval kunnen ervaren hoe de leerlingen hieraan toe waren na al die tijd. Laten we hopen  
dat we in het volgende schooljaar eindelijk weer een normaal jaar zullen hebben en nog vaak kunnen genieten van  
deze extra’s. Zoals we al vaker hebben aangegeven zijn al deze activiteiten mede mogelijk door de vrijwillige  
ouderbijdrage en we hopen dan ook dat ouders deze bijdrage ook volgend schooljaar willen doen.    

 

 

Agenda  

 

 

 

 

  

maandag 6 juni 2022 donderdag 16 juni 2022  
 Tweede pinksterdag 
 Leerlingen en schoolteam vrij!  

 Studiedag 
 Leerlingen vrij! 

 

dinsdag 14 juni 2022 
 GMR overleg 

dinsdag 28 juni 2022 
   MR overleg Verjaardagen 

Hieperdepiep hoera! Gefeliciteerd! Wij wensen jullie een fantastische verjaardag! 

  donderdag 9 juni 2022 zondag 26 juni 2022 
   Nine uit groep 2 is jarig!  Juf Stephanie is jarig! 

  dinsdag 14 juni 2022 dinsdag 28 juni 2022 
   Renske uit groep 2 is jarig!  Dani uit groep 3 is jarig! 

 Robbin uit groep 8 is jarig! 
  vrijdag 24 juni 2022 

 Jessin uit groep 2 is jarig! 
 

    

    



   
  

 

 
 

Schoolresultaten  
Zoals we in het hele onderwijs hebben kunnen zien zijn door de 
Covid-19 periode en de diverse lockdowns, de schoolresultaten 
onderdruk komen te staan. Bij ons op school hebben we kunnen 
constateren dat na de eerste lockdown de resultaten nog niet echt 
minder waren, maar na de tweede periode hebben we in de Cito     
midden toetsen dat zeker wel moeten constateren. Dat is natuurlijk 
niet wat je met elkaar zou willen zien. Ook voor teamleden die alle 
zeilen hadden bijgezet is dat dan schrikken. Onlangs hebben we een 
actieplan opgesteld om ervoor te zorgen dat we de leerlingen weer 
op het eigenlijke niveau kunnen krijgen. De eerste resultaten van de 
Cito eindtoetsen in de diverse groepen zijn hoopgevend en laten een 
stijgende lijn zien.     
 

Eise Eisinga  
Op 26 april zijn de leerlingen van groep 3 t/m 8 samen met 
begeleiding naar het planetarium van Eise Eisinga geweest.  
De leerlingen waren al enkele weken aan het werk met het thema:  
de ruimte en planeten. Hierdoor wisten ze er al het nodige van. In het 
planetarium hebben we kort iets te horen gekregen over het leven 
van Eise, daarna hebben we in groepjes een speurtocht door het 
museum gemaakt. We hebben een leuke, leerzame dag gehad. 
 

Schoolkamp Breeland te Annen 
Met wat kriebels in de buik bij meerdere leerlingen vertrokken we met 
de bus richting Drouwenerzand. Hier konden de leerlingen zich 
vermaken tot 14:00 uur, met een lekker zonnetje erbij en een goed 
humeur was dat niet moeilijk. Rond 15:00 uur waren we bij ons 
kampgebouw, een woonboerderij met genoeg slaapkamers zodat 
iedereen een leuk plekje kon vinden. Naast het vlotten bouwen, 
survivallen, Canadees touwtrekken en boerengolf hebben we ons 
ontzettend goed vermaakt. Alle ingrediënten voor een gezellig 
schoolkamp waren aanwezig. We verheugen ons nu al op september, 
dan gaan we naar “de Waddenhoeve”. 

 
 
 

Anne Frank huis  
Om 08:15 uur was het tijd om te vertrekken, met de bus helemaal 
naar Amsterdam. Het was iets langer dan de bedoeling. Maar dat 
mocht de pret niet drukken. Eenmaal aangekomen, zijn we richting 
de rondvaartboot gelopen. Met een heerlijk zonnetje hebben we de 
grachten mijn zijn mooie bruggetjes en woonboten bewonderd. Ook 
weten we dat er in Amsterdam ontzettend veel Porsches rondrijden. 
Dit werd opgemerkt door een aantal leerlingen uit groep 8. Na de 
boottocht een ontzettend indrukwekkend bezoek aan het Anne 
Frank huis. De leerlingen wisten al ontzettend veel over haar en de 
andere onderduikers. Een mooie afsluiter van een bijzonder thema 
die ontzettend leeft bij de leerlingen. Na het museum was het 
wachten op de bus, vanuit daar een lange maar gezellige tocht naar 
huis. Bij de Mac Donalds in Zwolle lekker patat met snacks gegeten 
en rond 19:45 uur waren we thuis. 
 

Paaseitjesactie  
De paasactie heeft dit jaar een winst opgeleverd van 670 euro. 
Hartelijk dank allemaal en naar wij hopen heeft u ze met veel smaak 
opgegeten. Hierbij willen wij ook alle ouders bedanken voor hun 
betrokkenheid en begeleiding bij de diverse activiteiten! 
 

Feestavond  
Op 24 juni hebben we een mooi feest in de planning. Wij hopen dat 
iedereen deze datum in de agenda heeft gezet. Mocht u nog een 
goed idee hebben of zelf een activiteit willen uitvoeren. Bijvoorbeeld 
een korte workshop aan een groep leerlingen dan horen we het 
graag. Wij hopen dat veel ouders een prijs voor de loterij 
beschikbaar willen stellen. U kunt deze prijs meegegeven aan uw 
zoon/dochter of bij één van de teamleden afgeven. Ook zouden we 
het echt heel leuk vinden als u, samen met uw zoon/dochter een 
kunstwerk maakt en we al deze mooie kunstwerken kunnen 
tentoonstellen en “verkopen”. 

 
 

Medezeggenschapsraad (MR) 
Op dinsdagavond 28 juni staat er weer een MR overleg gepland. 
Heeft u vragen voor de MR kunt u mailen naar mr.opdesch@oow.nl.  
 

Ouderraad (OR) 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven zullen een aantal OR 
leden aan het eind van dit schooljaar hun taak neerleggen en hebben 
wij aangegeven dat we op zoek waren naar een aantal ouders die deze 
taak op zich zouden willen gaan nemen. Wij kunnen u berichten dat 
een aantal ouders heeft aangegeven graag lid te willen worden van 
onze OR. Daar zijn we blij mee. Mocht u de OR verder willen versterken 
dan kunt u dit de komende maand nog aangeven. De taak en functie 
van een OR is beschreven en staat ook in onze schoolgids.    
 
Op dit moment zoeken we nog wel een ouder die het oud-papier zou 
willen coördineren. Mocht u interesse hebben, dan vernemen wij dit 
graag. 
 
 

 


