NIEUWSBRIEF JUNI

LITERAIR THEMA SPROOKJES EN MEER

Agenda
14 t/m 17 juni
meerdaagse
schoolreis groep 8
27+28 juni
oudergesprekken groep 1 t/m 7

Literair thema: Sprookjes
Tot het eind van dit schooljaar is het literaire thema
Sprookjes. De schoolreisbestemming van groep 3 t/m 7
en de activiteiten in de eindweek zijn hier helemaal op
afgestemd.

29 juni
studiedag personeel: alle leerlingen
zijn vrij
4 juli
schoolreizen groep 1+2 en groep 3
t/m 7
4 t/m 7 juli
eindweek
8 juli
eerste dag zomervakantie

Schoolreisjes maandag 4 juli
Op maandag 4 juli staan de schoolreizen voor groep 1+2 en groep 3 t/m 7 op het programma.
Groep 1 en 2 gaan met de trein naar speeltuin Stadspolders in Dordrecht.
De kinderen worden om 08.40 uur verwacht op de parkeerplaats bij sporthal De Basis. Daarvandaan lopen
we met z’n allen naar station Baanhoek. Om 13.45 uur zijn we weer terug op de parkeerplaats bij sporthal
De Basis. Daar kunt u uw kind weer ophalen en eindigt de schooldag. Omdat dit eerder is dan de normale
eindtijd, bieden we voor wie dat nodig heeft gratis opvang aan tot 15.15 uur. Als u hier gebruik van moet
maken, kunt u uw kind hiervoor aanmelden bij de groepsleerkracht. Deze kinderen gaan dan met ons mee
terug naar school en kunnen daar om 15.15 uur opgehaald worden of gaan zoals gebruikelijk naar de BSO.

De kinderen uit groep 3 t/m 7 gaan naar de Efteling en worden deze ochtend om 09.00 uur op school
verwacht. Omdat dit later is dan de normale begintijd, bieden we voor wie dat nodig heeft gratis opvang aan
vanaf 08.30 uur. Als u hier gebruik van moet maken, kunt u uw kind hiervoor aanmelden bij de
groepsleerkracht.
Om 9.30 uur vertrekken de bussen vanaf de hoek Prickwaert/Deltalaan tegenover het benzinestation
Berkman. Om 18.00 uur hopen we daar weer terug te zijn. De kinderen moeten zelf eten en drinken
meenemen en maximaal 5 euro zakgeld voor een ijsje of iets dergelijks. We gaan geen (veel te dure)
winkeltjes bezoeken en geef de kinderen geen waardevolle spullen mee: telefoons en camera’s blijven deze
dag thuis!
De kinderen uit groep 8 zijn deze dag gewoon op school.

Personeelszaken
De opvolgster van mevr.Joke Thijsse (zij gaat op 1 november met pensioen)
wordt mevr. Angela de Ruijter.
Zij is een ervaren (kleuter)leerkracht en werkt momenteel op
obs De Viermaster in Papendrecht. Vanaf de start van het nieuwe schooljaar zal
zij groep 1/2 A gaan begeleiden. Voor de zomervakantie komt
mevr. Angela de Ruijter nog een dagdeel bij ons op school langs om kennis te
maken met haar nieuwe klas.
Mevr. Margot Kniep is inmiddels toe aan de laatste fase van haar re-integratie.
Na een start met werkzaamheden buiten de klas, zal zij haar lesgevende taken
steeds meer gaan oppakken. Het doel is om in de laatste twee schoolweken
voor de zomervakantie van dinsdag- t/m vrijdagochtend samen met
mevr. Ria v.d. Hoeven (di) en mevr. Manon de Kruijf (wo t/m vr) weer voor de
groep te staan.
De planning is dat mevr. Margot Kniep na de zomervakantie weer volledig aan
het werk gaat.

Uitslag IEP-toets
Onze leerlingen van groep 8 scoorden goed op de verplichte eindtoets. Met
een gemiddelde score van 80,1 op een schaal van 100 was dit net boven het
landelijk gemiddelde (80,0). Een resultaat waar we tevreden mee mogen zijn!

Oudergesprekken
De laatste oudergesprekken van dit schooljaar voor groep 1 t/m 7 staan gepland
op maandag 27 en dinsdag 28 juni. U wordt hier via Parro voor uitgenodigd.
De leerkrachten zetten de keuzemomenten open, waarop u zich kunt
inschrijven. Op maandag 20 juni worden als eersten de ouders uitgenodigd die
twee of meer kinderen bij ons op school hebben in groep 1 t/m 7. Deze groep
ouders is dan in de gelegenheid om de gesprekken op hetzelfde dagdeel in te
plannen. Tussen twee gesprekken moet wel steeds een tussentijd aangehouden
worden van 10 minuten!
Op dinsdag 21 juni worden vanaf 17.00 uur alle andere ouders uitgenodigd om
hun oudergesprek in te plannen, waarvoor zo nodig extra momenten worden
opengesteld.
De oudergesprekken worden op school gehouden.

Studiedag
Woensdag 29 juni is een studiedag voor het personeel van onze school.
Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Groepsverdeling 2022-2023
Nadat de personeelsformatie voor volgend schooljaar rond was, wachtte ons
de uitdaging van de groepsverdeling. Volgend schooljaar hebben we namelijk
in drie jaargroepen (groep 3, 5 en 8) leerlingenaantallen van ca. 30 à 32
leerlingen.
Dit aantal zouden we kunnen verkleinen door bijvoorbeeld 5 à 6 leerlingen
uit hun “eigen” groep te halen en te combineren met een qua aantal kleinere
groep. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een 3/4 en een 4/5 combinatiegroep.
We hebben om sociale redenen (welke leerlingen haal je dan uit hun eigen groep?) en didactische/
organisatorische redenen (hoe waarborg je een goede en gedegen instructie aan die 5 of 6 leerlingen die
in een combigroep geplaatst zijn?), besloten om niet met combigroepen te gaan werken. De consequentie
is wel dat we daardoor volgend schooljaar drie grote groepen hebben, die gelukkig begeleid worden door
leerkrachten met ruime ervaring. Daarnaast krijgen deze groepen extra ondersteuning met “meer handen
in de klas” door de inzet van onderwijsassistenten.
Mevr. Arianne Hinten zal vijf ochtenden assisteren in groep 3, terwijl mevr. Gerdien van Zee en een
onderwijsassistent in opleiding dit doen in groep 5 en 8. De extra instructiegroepjes, waar we nu in groep 4
ook al mee werken, zullen zo lang als nodig voortgezet worden.
De groepsverdeling voor schooljaar 2022-2023 ziet er als volgt uit:

Groep 1/2 A

Groep 1/2 B
Groep 1/2 C
Groep 3
Groep 4A

Groep 4B
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

mevr. Angela de Ruijter
mevr. Ria van der Hoeven
mevr. Margot Kniep
mevr. Ria van der Hoeven
dhr. Olaf Methorst
mevr. Suzanne de Vree
mevr. Nicole Schippers
mevrouw Edith van Dongen

maandag, woensdag t/m vrijdagmorgen
dinsdag
dinsdag t/m vrijdagmorgen
maandag
maandag t/m vrijdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdagmorgen

mevr. Joyce Blijenberg
mevr. Marloes Groeneveld
mevr. Tessa Groeneveld
mevr. Suzan Roos

maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdagmorgen
woensdag
maandag t/m woensdag
donderdag en vrijdagochtend
maandag t/m vrijdag

mevr. Lisanne Kranendonk
mevr. Mirjam Lodonk
dhr. Martijn de Zeeuw
mevr. Mirjam Lodonk
dhr. Danny Struijk

maandag en dinsdag
woensdag t/m vrijdag
maandag t/m vrijdag
maandag
dinsdag t/m vrijdag

• We starten volgend schooljaar weer met drie kleutergroepen waarin gemiddeld 20 leerlingen zitten. In de
loop van het schooljaar komen daar de nieuwe 4-jarige leerlingen bij, waardoor deze groepen aan het einde
van het schooljaar ongeveer 28 leerlingen groot zijn.
• Groep 4A wordt gevormd door de leerlingen die nu in groep 3A zitten en groep 4B worden de kinderen
die nu in 3B zitten.
• Mevr. Lisanne Kranendonk en dhr. Danny Struijk gaan komend schooljaar een dag minder werken, omdat
zij ouderschapsverlof opnemen.

Musical groep 8: Het laatste level
Dit jaar speelt groep 8 de afscheidsmusical “Het laatste level”.
Vrijdagmorgen 1 juli mogen de kinderen uit groep 3 t/m 7 kijken naar de
generale repetitie en op de afscheidsavond (dinsdag 5 juli) zijn de ouders
van de leerlingen uit groep 8 aan de beurt. Vanaf woensdag 6 juli zijn de
kinderen uit groep 8 vrij.

Vakantierooster 2022-2023
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Paasvakantie
Meivakantie
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie

za 22-10-2022 t/m zo 30-10-2022
za 24-12-2022 t/m zo 08-01-2023
za 25-02-2023 t/m zo 05-03-2023
vr 07-04-2023 t/m ma 10-04-2023
za 22-04-2023 t/m zo 07-05-2023
do 18-05-2023 t/m zo 21-05-2023
za 27-05-2023 t/m ma 29-05-2023
za 08-07-2023 t/m zo 22-08-2023

Overige vrije dagen i.v.m. studiedagen personeel
woensdag
vrijdag
dinsdag
woensdag
vrijdag
Vrije middagen
maandagmiddag
vrijdagmiddag

12 oktober 2022
24 februari 2023 (voor de voorjaarvakantie)
30 mei 2023 (direct na de Pinksteren)
21 juni 2023
7 juli 2023 (voor de zomervakantie)
5 december 2022
23 december 2022

Verkeersexamen groep 7
Het verkeersexamen voor de leerlingen uit groep 7 bestaat uit een
theoretisch examen en een praktijkgedeelte. Alle leerlingen zijn geslaagd
voor het theoretische gedeelte. Om organisatorische redenen zal het
praktijk gedeelte volgend schooljaar afgenomen worden.
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