
Nieuwsbrief 

18 juni 2021 
 

Goedemiddag, 

Heerlijke zomerse temperaturen deze week. Dat geeft al enigszins een vakantiegevoel. De tijd gaat 

ongelooflijk snel, over 3 weken is het alweer zomervakantie. In de laatste weken hebben we nog een 

aantal leuke activiteiten op de planning staan. Afgelopen week hebben we ervaren dat het heel fijn is 

om met dit warme weer te mogen werken in een nieuw gebouw. Binnen hebben we een aangename 

temperatuur en dat is erg prettig. 

Zometeen gaan we met groep 8 genieten van het alternatieve kamp! Heerlijk! 

 

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

 

Kim van den Berg                                                                                                                      

 

Nieuwe rekenmethode 

Volgend jaar starten wij met een nieuwe rekenmethode. Het afgelopen jaar hebben we ons 

georiënteerd op een nieuwe rekenmethode. De werkgroep is gestart, na afname van een vragenlijst 

bij alle leerkrachten, met het opstellen van een visie op rekenen. Vanuit deze visie zijn een aantal 

methodes geselecteerd en bekeken door de werkgroep. Vanuit deze selectie zijn 2 methodes 

gekomen die we met het hele team verder hebben onderzocht. In alle groepen zijn lessen van beide 

methodes uitgeprobeerd en tijdens een studiedag zijn de ervaringen uitgewisseld. Na alles te hebben 

afgewogen, hebben we ervoor gekozen om volgend jaar te starten met “Pluspunt”.  Deze methode 

biedt veel ruimte voor de verschillende niveaus van kinderen, zowel op papier als digitaal. Naast 

reguliere rekenlessen, worden er ook rekenprojecten ingezet waarbij de 21e eeuwse vaardigheden 

aan bod komen. Er is voldoende ruimte voor automatiseren en bewegend leren. Wij zijn erg 

enthousiast en kijken ernaar uit om volgend jaar met “Pluspunt” te starten. 

 

Doekoe scholenactie 

Zoals jullie weten hebben wij meegedaan aan de Doekoe scholenactie. Gisteren 

hebben we een cheque van 155 euro in ontvangst mogen nemen. Hier zijn we 

uiteraard heel blij mee! Van dit geld mogen we nieuwe sport- en spelmaterialen 

aanschaffen. We zullen samen met de kinderen bekijken waar hun voorkeur naar 

uitgaat ten aanzien van buitenspelmateriaal.  

We willen een ieder bedanken die doekoe’s heeft ingeleverd voor onze school. 

Top!  

 

 

 



Fotograaf 

Vandaag hebben alle kinderen de inlogkaarten voor de foto’s meegekregen. De actieperiode voor de 

gratis groepsfoto loopt tot en met zondag 27 juni 2021. Mochten er nog vragen zijn, dan kunnen 

jullie contact opnemen met de helpdesk: vragen@sgoolfotografie.nl.  

 

Oudergesprekken 

Vanaf maandag 15.30 uur kunnen jullie inschrijven voor de 

oudergesprekken via Parro. 

In de bijlage de plattegrond, evenals vorig jaar waar de 

gesprekken op het plein zullen plaatsvinden. 

Bij slecht weer zullen de gesprekken online via Teams 

plaatsvinden. De leerkrachten zullen tijdig laten weten wanneer 

de gesprekken online plaatsvinden. 

 

 

 

Afscheid MR lid en nieuw MR lid 

Afgelopen week hebben we afscheid genomen van Inge Ordelmans als 

MR lid. We bedanken haar voor haar inzet in de MR de afgelopen 3 jaar. 

Met haar positief kritische blik, haar meedenkende insteek en haar 

prettige persoonlijkheid heeft zij een belangrijk steentje bijgedragen de 

afgelopen jaren. 

 

Enige tijd geleden is er een vacature uitgegaan voor een nieuw MR lid. Er is door 1 persoon interesse 

getoond voor deze vacature. Dat betekent dat er geen verkiezingen noodzakelijk zijn. 

Manon Noordink zal volgend schooljaar deel uit maken van de oudergeleding van de MR. We zijn erg 

blij dat zij de MR komt versterken en wensen haar veel succes en plezier toe. 

 

 

Juffendag 

Op maandag 5 juli vieren wij met alle kinderen juffendag.  

 

Nieuw op de website 

- Geen 

 

 

 

 

 

 

18 juni 2021  Overnachting in de school groep 8 

25 juni 2021  Rapport mee 

mailto:vragen@sgoolfotografie.nl


25 juni 2021  Sportdag groep 7 en 8 

28 juni- 2 juli 2021 Oudergesprekken 

5 juli 2021  Juffendag 

6 juli 2021  Afscheidsavond groep 8 

7 juli 2021  Doordraaiochtend 11.00-12.15 uur 

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.   

 


