
  
  

 

  

Nieuwsbrief juli 2022 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Ik wil de nieuwsbrief van juli openen met een grote dank aan de OR-leden en de andere ouders die hebben  
gezorgd dat we afgelopen vrijdag 24 juni een fijn schoolfeest hebben gehad. De kinderen hebben kunnen  
genieten van alles wat er te doen en te zien was. De kunstwerken die leerlingen, veelal samen met ouders, hadden  
gemaakt waren van grote schoonheid en leuk om te zien dat veel kunstwerken verkocht zijn. De kunstwerken die we  
nog hebben zullen wij tentoonstellen op Montmartre. Ook feliciteren wij de mensen die nu de trotse eigenaar zijn  
van een groepswerk en wensen we iedereen veel plezier met al die mooie gewonnen prijzen. Kortom: een geslaagde avond.  
 

Nog een aantal weken en dan start voor iedereen een welverdiende zomervakantie. We kunnen nu alvast  
terugkijken op een bijzonder schooljaar. Een schooljaar waarin veel maatregelen vanuit de overheid ervoor hebben gezorgd  
dat het onderwijs gegeven moest worden op andere manieren dan we normaal gesproken gewend zijn. Een periode met  
veel lesuitval en ziekte. Gelukkig hebben we de laatste periode de school weer op een normale en fijne manier kunnen openen.  
Wij willen alle ouders die in de afgelopen periode hun zoon of dochter thuis hebben geholpen bedanken. 
Er staan nog wat leuke activiteiten gepland in de laatste week en het hele team wenst u nu alvast een fijne zomervakantie!  

 

Agenda 
 

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

vrijdag 8 juli 2022 
 Feestelijke dag voor groep 8 

vrijdag 15 juli 2022 
 Laatste schooldag! 

zaterdag 2 juli 2022 
 Jaylen uit groep 1 is jarig! 

vrijdag 22 juli 2022 
 Maik uit groep 7 is jarig! 

donderdag 14 juli 2022 
 Vossenjacht 

maandag 29 augustus 2022 
   Eerste schooldag! 

 zondag 10 juli 2022  
 Jesse uit groep 4 is jarig! 

woensdag 27 juli 2022 
 Tom uit groep 2 is jarig! 

  donderdag 14 juli 2022 
 Lizzy uit groep 1 is jarig! 

dinsdag 19 juli 2022 
 Dinand uit groep 1 is jarig! 

  dinsdag 19 juli 2022 
 Daniëlle uit groep 6 is jarig! 

 



   
  

 

 
 

Bibliotheek  
In de afgelopen periode was het veelal niet mogelijk om onze 
bibliotheekouders in te zetten. Nu we, hopelijk het komende 
schooljaar, ouders weer in de school mogen hebben willen we heel 
graag onze schoolbibliotheek weer opstarten. Mocht u interesse 
hebben om 1 of 2 keer in de week bibliotheekdienst te verzorgen dan 
kunt u dit aangeven bij de leerkracht of via de schoolmail. Ook 
zouden we het fijn vinden als we weer een aantal ouders kunnen 
inschakelen om in de week voor de vakanties leerlingen te controleren 
op luis en of neten. Mocht u belangstelling hiervoor hebben, dan 
vernemen wij dit graag.  
 

Lezen in de vakantie  
Jaarlijks worden er door veel scholen vragenlijsten ingevuld door 
leerlingen en leerkrachten om een landelijk beeld te krijgen hoe er in 
Nederland wordt gelezen en op welke manier kinderen gestimuleerd 
worden om te lezen. Het belang van lezen wordt tegenwoordig 
weleens onderschat. Eén van de meest waardevolle aspecten om 
kinderen in aanraking te brengen met boeken en lezen in het 
algemeen is het voorlezen. We weten dat als ouders dagelijks even 
voorlezen en over het boek spreken het leesniveau en het plezier in 
lezen sterk toeneemt. Veel leerlingen van onze school geven aan dat 
ze eigenlijk maar weinig worden voorgelezen en dat is jammer, toch? 
Website: https://www.jeugdbibliotheek.nl/0-6-jaar/jeugd-en-
jongeren/0-6/voorleesfilmpjes.html   
 

Methodes  
Zoals al eerder aangegeven zijn we onlangs gestart met het 
herinvoeren van schrijven op school. Ondertussen is er ook een keuze 
gemaakt voor een methode voor taal en spelling. De methode Staal is 
de afgelopen periode goed bekeken en uitgeprobeerd en nu dus 
besteld. Begin van het schooljaar zal het team ook een 
introductietraining volgen en het spreekt voor zich dat iedereen de 
methode al snel en goed kan doorgronden. 

 
 

Formatie  
Vorige maand aangeven dat de formatie gelijk zou blijven aan dit 
schooljaar en dat er iets meer formatieruimte zou komen die we 
kunnen inzetten in de middenbouw. Onlangs heeft juf Leonie echter 
aangegeven dat ze vanaf volgend schooljaar een dag minder zal 
gaan werken en dus op onze school terug zal gaan van drie naar 
twee dagen. Hierdoor is een dag vrijgekomen voor een andere 
leerkracht. Deze leerkracht zal ondersteuning gaan geven in diverse 
groepen. We gaan er ook vanuit dat Ellen Buntjer volgend schooljaar 
een aantal uren ingezet kan worden t.b.v. de onderbouw en we 
proberen, op basis van een vrijwilligersvergoeding iemand bij de 
school te betrekken. Binnenkort voer ik gesprekken met twee 
stagiaires van de Pabo. Dit zijn derdejaars studenten en zullen 
komend schooljaar twee dagen per week op onze school 
stagelopen. Na de vakantie zullen ze zich nader aan u voorstellen. 
De indeling volgend schooljaar: 

 Groep 1/2: juf Leonie op maandag en donderdag en juf 
Nicole op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

 Groep 3/4/5: juf Stephanie op maandag, dinsdag, donderdag 
en meester Gert op woensdag, donderdag en vrijdag. 

 Groep 6/7/8: juf Andrea op maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag en juf Stephanie op vrijdag. 

 Daarnaast zal onze leerkrachtondersteuner (Jeanet) drie 
dagen per week ingezet worden.  

Schoolregels  
Hierbij geven wij alvast aan dat we het van belang vinden dat we ons 
volgend schooljaar weer scherper houden aan de schoolregels, zoals 
die zijn vastgesteld. Wij verwachten dat leerlingen om 08.15 uur op 
school zijn en om 08.25 naar de groep gaan, zodat iedereen om 
08.30 uur aan het werk is. Mocht uw zoon/ dochter een keer later 
komen, dan vernemen wij dit graag. Indien leerlingen later komen 
zonder bericht zullen we daar in ons leerlingvolgsysteem een notitie 
van kamen. We willen er meer op toezien dat leerlingen voor de 
pauzes wat gezonder eten en drinken mee gaan nemen. Dus geen 
frisdrank en ongezonde hapjes. Ook traktaties zien wij graag weer 
“wat gezonder’. Verlof buiten vakanties: Dit moet u ruim van tevoren 
aanvragen en de directie van de school kijkt of dit binnen de regels 
valt en neemt hierover een besluit. 

 
 

Rapporten 
Binnenkort ontvangen onze leerlingen het rapport. Helaas kunnen de 
leerkrachten door migratieproblemen niet bij alle leerling-gegevens en 
is de gehele uitdraai van resultaten niet mogelijk. Dit hebben wij niet 
zelf in de hand. Excuses. Het is dus even zoeken voor iedere leerkracht 
op welke wijze ze toch een zo compleet mogelijk rapport kunnen 
maken. 
 

Vakantie en margedagen 
Hierbij ontvangt u alvast een overzicht van de schoolvakanties en de 
marge dagen. Ook hebben we goed gekeken naar het aantal lesuren 
voor jonge kinderen en gezien dat we, zoals de meeste andere scholen, 
ruimte hebben om de kleuters af en toe een dag extra vrij te geven. 
Veel ouders hebben eerder al aangegeven dat het voor kun kind best 
veel was, dus een paar dagen extra rust kunnen ze goed gebruiken. 
 

 Herfstvakantie                   17.10.2022 t/m 21.10.2022 
 Kerstvakantie                     26.12.2022 t/m 06.01.2023 
 Voorjaarsvakantie              27.02.2023 t/m 03.03.2023 
 Goede vrijdag + Pasen      07.04.2023 + 10.04.2023 
 Koningsdag                         27.04.2023 (valt in de meivakantie) 
 Meivakantie                       24.04.2023 t/m 05.05.2023 
 Hemelvaart                        18.05.2023 + 19.05.2023 
 Pinksteren                          29.05.2023 
 Zomervakantie                   24.07.2023 t/m 01.09.2023 

 

 Studiedag op donderdag 08.09.2022 I Leerlingen vrij! 
 Studiemiddag op dinsdag 15.11.2022 I Leerlingen om 12:00u. vrij! 
 Margedag op vrijdag 23.12.2022 I Leerkrachten en leerlingen vrij! 
 Studiedag op dinsdag 07.02.2023 I Leerlingen vrij! 
 Studiemiddag op donderdag 16.03.2023 I Leerlingen om 12:00u. vrij! 
 Studiedag op dinsdag 30.05.2023 I Leerlingen vrij! 
 Studiedag op dinsdag 18.07.2023 I Leerlingen vrij! 
 Vrije dagen voor de leerlingen van groep 1/2: 03.10.2022, 25.11.2022, 

23.01.2023, 20.02.2023, 24.03.2023 en 30.06.2023. 

Schoolkalender en schoolgids 
Binnenkort zullen wij onze verkorte schoolgids 2022-2023 en de 
jaarkalender weer op de website plaatsen. Ook via Parro blijven wij u 
informeren. 

 


