
Nieuwsbrief 

4 juni 2021 
 

Goedemiddag, 

 

Wat een heerlijke, zonnige week hebben we achter de rug. Eindelijk een week waarbij er ook af en 

toe buiten geleerd kan worden. Dit zorgt voor een enorme betrokkenheid. Lekker buiten lezen, 

dictees buiten afnemen, een bouwvakker die kwam vertellen en als een echte bouwvakker muurtjes 

metselen. Het kan allemaal met dit mooie weer!! 

Gisteren en vandaag heeft de fotograaf alle kinderen van ons IKC op de foto gezet. We zijn erg 

benieuwd naar het resultaat. 

Helaas hebben we deze week het bericht ontvangen dat het kabinet heeft besloten om de 

maatregelen  in het primair onderwijs nog niet te versoepelen. Dat betekent dat we de huidige 

werkwijze moeten voortzetten en dat we 

nog steeds geen groepen mogen 

vermengen. Eind juni zal opnieuw gekeken 

worden of er versoepelingen mogelijk zijn 

binnen het basisonderwijs. We houden 

jullie op de hoogte.  

 

Ik wens jullie, mede namens het team, een 

fijn weekend toe.  

 

Kim van den Berg                                                                                                                      

 

Personele ontwikkelingen 

We hebben het besluit genomen, met instemming van de MR, om een gedeelte van de gelden die we 

ontvangen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs in te zetten voor extra formatie. Hiermee 

creeren we ruimte (3 dagen) om naast de ondersteuning in de groep, ook ondersteuning in kleine 

groepjes en individueel te geven waar nodig. Dat betekent dat er een vacature ontstaat voor 0,6 FTE, 

welke volgende week zal worden verspreid. Deze procedure is eind juni afgerond en daarna zal de 

groepsbezetting voor volgend jaar met jullie gedeeld worden. 

Hoe de overige gelden vanuit het NPO worden besteed, horen jullie op een later moment. We zijn 

hier nog mee aan het werk.  

 

Centrale eindtoets 

Vorige week hebben de kinderen uit groep 8 de resultaten van de Centrale Eindtoets ontvangen. De 

uitkomsten hiervan komen overeen met de adviezen die wij hebben gegeven. Het schoolgemiddelde 

ligt iets onder het landelijk gemiddelde. 

 



 

 

Alternatief kamp groep 8 

Goed nieuws voor groep 8. We hebben deze week toestemming 

ontvangen van de gemeente om te mogen overnachten in de 

school op 18 juni 2021. Dit is een alternatief voor het geplande 

kamp dat niet door kon gaan. Wij kijken ernaar uit!! 

 

Adoptidee 

Samen komen kinderen en ondernemers tot de meest 

creatieve ideeen. Dat is het idee achter Adoptidee. 

Afgelopen weken hebben de ondernemens hun 

probleemstelling voorgelegd aan de leerlingen van groep 

6, 7 en 8.  Nu is het aan de leerlingen om met de probleemstelling aan de slag 

te gaan en tot een tot idee te komen. 

Groep 6 heeft de volgende probleemstelling voorgelegd gekregen vanuit Uzin Utz: 

‘Met onze nieuwe fabriek en ons nieuwe magazijn willen we gaan zorgen voor een goede 

biodiversiteit. Hoe kunnen we dit het best aanpakken?’  

Met onderstaande probleemstelling vanuit Linesch kan groep 7 aan de slag 

‘Hoe kunnen we met minder materiaal en minder werk de stof op een goede manier verpakken.’ 

En groep 8 buigt zich over deze probleemstelling vanuit Nubix: 

‘Hoe komen goederen binnen en op welke manier blijven ze te volgen tot aan de levering bij de 

klant.’ 

We zijn ontzettend benieuwd naar alle ideeën!  Op woensdag 23 juni is de einddag van Adoptidee. 

Per groep krijgt het beste idee een Adoptidee bokaal uitgereikt. 

 

 

Sportdag groep 7 en 8 

Alle sportmomenten van dit schooljaar zijn vanwege corona helaas niet door gegaan. De laatste 

geplande sportdag bij atletiekvereniging AVH, gaat in aangepaste vorm door. Erg leuk voor de 

kinderen van groep 7 en 8.  

Met in achtneming van alle maatregelen kan elke groep alle onderdelen langs gaan zonder dat zij in 

contact komen met andere groepen of scholen.  

De sportdag voor onze school staat gepland op vrijdag 25 juni 2021.  

 

 

 



Hoofdluis 

Willen jullie je kind zelf goed controleren op hoofdluizen? Op dit moment kunnen de controles op 

school nog steeds niet doorgaan. 

 

 

Studiedag 8 juni 2021 

Aanstaande dinsdag 8 juni hebben alle leerlingen van 

groep 1 t/m 8 vrij i.v.m. een studiedag.  

Op dinsdag 8 juni is er wel peuteropvang. 

 

 

Nieuw op de website 

- Geen 

 

 

 

 

 

 

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

18 juni 2021  Overnachting in de school groep 8 

25 juni 2021  Rapport mee 

28 juni- 2 juli 2021 Oudergesprekken 

6 juli 2021  Afscheidsavond groep 8 

9 juli 2021   Start zomervakantie 

 

 

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.   

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.demarinx.nl%2Fag-24661-7-140601%2Fagenda%2Fstudiedag_leerkrachtenkinderen_vrij.html&psig=AOvVaw1i-ea31rqvWscWCx6fBklS&ust=1622284243687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOj0qvKV7PACFQAAAAAdAAAAABAE

