
Nieuwsbrief 

21 mei 2021 
 

Goedemiddag, 

En dan gaan we alweer de laatste weken van het schooljaar in. Wederom een schooljaar dat we niet 

snel zullen vergeten.  

We hebben de afgelopen weken nagedacht over verschillende zaken die nog op de planning staan 

voor dit jaar. Hierin hebben we samen met het team, de MR en de OR een aantal besluiten genomen. 

In deze nieuwsbrief lezen jullie daar meer over. 

Voor groep 8 staan er nog een paar zaken open, we verwachten de ouders en kinderen hierover 

volgende week te kunnen informeren. Ook lezen jullie hoe we de groepen volgend jaar gaan 

formeren. 

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een fijn pinksterweekend toe.  

 

Kim van den Berg 

 

 

 
                                                                                                                       

 

Fotograaf 

Op donderdag 3 juni en vrijdag 4 juni komt de fotograaf om groepsfoto’s en 

individuele foto’s te maken. Welke groepen op welke dag gefotografeerd 

worden volgt op een later moment in de nieuwsbrief.  

 

 

 

 



Schoolreisje 

In overleg met het team, de MR en OR hebben we besloten dat er dit schooljaar een alternatief 

schoolreisje zal plaatsvinden. Er zijn teveel onzekerheden en strenge richtlijnen die het onbevangen 

genieten van een schoolreisje wegnemen. Op dit moment mogen we nog steeds geen groepen 

mengen, dat betekent dat we een probleem hebben wat betreft het busvervoer. Kosten technisch is 

het niet haalbaar om elke groep in een aparte bus te vervoeren. Ook in de parken hebben we nog te 

maken met de nodige beperkingen. Dit alles maakt dat we ervoor kiezen om wat te organiseren op 

en rondom de school. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een spetterend alternatief 

programma op de laatste schooldag. Hierover later meer. 

 

 

Cito 

Over ruim een week starten we met de afnames van de cito’s. De resultaten hiervan zijn aan het eind 

van het jaar terug te vinden in het rapport en worden besproken in het laatste oudergesprek. 

De uitkomsten van de Cito centrale eindtoets van de leerlingen uit groep 8, laten nog even op zich 

wachten. Volgende week verwachten we de uitkomsten van de Cito centrale eindtoets te ontvangen. 

Dit duurt wat langer i.v.m. het aanpassen van de landelijke normering in deze coronaperiode. 

Wellicht dat jullie hierover vandaag ook al wat gezien of gehoord hebben in het nieuws. 

 

Flexgroep  

Zoals jullie weten kan de flexgroep geen doorgang vinden zoals we dat zouden willen, i.v.m. 

vermenging van groepen. De kinderen hebben de afgelopen periode van juf Nienke opdrachten 

gekregen waar ze mee aan de slag konden in de groep. Komende week zal juf Nienke kinderen uit 

dezelfde groep ophalen en deze opdrachten bespreken en daarnaast wat uitdagende spellen spelen. 

Met het oog op de doorgaande lijn zullen we volgend jaar de flexgroep uitbreiden met aanbod voor 

groep 1/2. De laatste weken van het schooljaar zal juf Nienke alvast een aantal spellen/ opdrachten 

uitproberen met kleuters.  

 

Plaatje schooljaar 2021-2022 

We zijn volop bezig met de planning van volgend schooljaar en inmiddels hebben we duidelijk hoe 

we de groepen volgend jaar gaan indelen. 

Jullie ontvangen uiterlijk eind juni bericht over de bezetting van de groepen.  

 

Hieronder het plaatje voor het nieuwe schooljaar: 

Peuters (1 groep)  



Groep 1/2 A 

Groep 1/2 B 

Groep 3 

Groep 4 

Groep 5 

Groep 6 

Groep 7 

Groep 8 

 

 

Nieuw op de website 

- Informatie vormselproject 

 

 

 

 

 

 

24 mei 2021  2e Pinksterdag 

3 juni 2021  Fotograaf 

4 juni 2021  Fotograaf 

8 juni 2021  Studiedag, alle kinderen groep 1 t/m 8 vrij 

25 juni 2021  Rapport mee 

28 juni- 2 juli 2021 Oudergesprekken 

 

 

Vragen? 

Hebben jullie vragen/opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief of zaken 

aangaande jullie kind(eren) en/of ons IKC (opvang en school), dan nodigen wij jullie uit deze 

vragen aan ons te stellen of jullie opmerkingen met ons te delen.   
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