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Corona  

Gelukkig neemt het aantal coronabesmettingen in het 
land af. Ook op school lijken we het ergste gehad te 
hebben. Inmiddels is een groot deel van het team voor 
de eerste keer gevaccineerd. 
Hoewel in den lande al duidelijk versoepelingen te 
merken zijn, heeft het kabinet en daarmee het 
ministerie, op advies van het OMT, het laatste 
servicedocument voor de basisscholen niet gewijzigd. 
Dat houdt in dat de richtlijnen, op basis waarvan wij 
bijvoorbeeld in cohorten en bubbels werken, 
vooralsnog ongewijzigd blijven. 
  

Kamp groep 8  

Het was inmiddels wel mogelijk om binnen de regels het 
uitstapje van groep 8 te laten doorgaan. Dat vinden we 
erg fijn! 
Vanmiddag komen de kinderen na een heerlijke drie 
dagen terug uit Annen. 
Ze zijn gezellig met elkaar opgetrokken in de Drentse 
natuur en waren druk met zwemmen, kanovaren en 
speurtochten. Kortom: Ze hebben een fantastisch 
uitstapje gehad! 
Als de situatie zo blijft, zal ook het uitstapje van groep 7 
kunnen doorgaan. 
Voor de musical moeten we nog afwachten in hoeverre 
de versoepelingen op de scholen doorgang vinden. 
 

 

Jaarplan  

Vooruitlopend op het nieuwe schooljaar zijn we druk 
bezig de prioriteiten, die eerder in het vierjaarlijkse 
schoolplan zijn vastgesteld, vorm te geven. 
Een aantal wordt verdiept, zoals coöperatieve 
werkvormen en effectieve directe instructie. Nieuw op 
de rol komen volgend jaar leesstimulering en 
Nederlands als tweede taal (NT2). 
We starten met het invoeringstraject van onze nieuwe 
rekenmethode. Ook gaan we komend schooljaar een 
nieuwe methode voor wereldoriëntatie kiezen.  
 
 

 

Nieuwsbrief 11, juni   

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-voor-primair-onderwijs.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-voor-primair-onderwijs.pdf
https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-voor-primair-onderwijs.pdf
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Vacatures  

In het nieuwe schooljaar zullen we twee zeer 
gewaardeerde collega’s niet terugzien. Zij hebben een 
nieuwe baan op een andere school aangenomen. In 
beide gevallen betekent het voor hen een nieuwe, 
welkome uitdaging, die op dit moment op hun pad 
kwam. 
De zoektocht naar een nieuwe ‘juf Margreet’ en 
‘meester Wim’ is inmiddels gestart. 
Mocht u nog iemand weten: wijs ze op de advertenties 
op de website! 
 

 

Nieuwe steiger  

Omdat er hier en daar planken wat doorgerot waren, 
hebben we de steiger in de afgelopen weken 
vervangen. Het is een lekker plekje geworden. 
Ook elders in het gebouw zijn we bezig met onderhoud. 
Er wordt hang- en sluitwerk vervangen, schilderwerk 
gedaan en bestrating opnieuw aangelegd. 
Zo gaan we weer fris een nieuw schooljaar in. 
  

Studiedag  

Op de laatste studiedag hebben we een aantal van de 
jaaronderwerpen van dit schooljaar aandacht gegeven. 
We zijn met de op groei gerichte mindset bezig geweest 
en hebben inzichtelijk gemaakt welke leerlijnen bij de 
overstap van de rekenmethode extra aandacht 
behoeven. Ook zijn we verdergegaan met technieken in 
het coöperatief leren. 
Volgend jaar starten we met een nieuw instrument om 
het sociaal emotionele leren van onze kinderen te 
monitoren: Vision. We hebben een presentatie 
gekregen van de themacommissie, waarbij de 
uitgangspunten en de werkwijze van Vision uitgelegd 
werden. 
 
  

Afscheid kleuters  

Op 1 juli vieren de oudste kleuters dat ze naar groep 3 
gaan! Daar staan de kinderen en de juffen uitgebreid bij 
stil. 
De jongste kleuters, die dus volgend jaar in de 
kleutergroep blijven, zijn dan vrij. 
 
 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.hildegaert.nl/nieuws/vacatures/
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KOELKASTLIJSTJE 
11 juni 
16 juni 
21 juni 
28 juni 
1 juli 
1 juli 
2 juli 
6 juli 
7 en 8 juli 
12 juli 
13 juli  
14 juli 
15 juli 
16 juli 

Nieuwsbrief 11 
Lesvrije dag 
MR vergadering 
Gesprekken kleuters die naar groep 3 gaan 
Afscheidsfeest kleuters die naar groep 3 gaan 
Rapport 2 groep 3 t/m 6  
Nieuwsbrief 12 
Schoolfotograaf 
Spreekavond groep 3 t/m 6 
Schoolfotograaf 
Juffendag kleuters 
Slotdag groep 8 
Groep 8 vrij 
Zomervakantie 

 
 


