
NIEUWSBRIEF 
 

4 juni 2020 
Uit de directiekamer. 

Het thuisonderwijs stopt, we gaan weer fijn naar school……. 

Een bijzonder tijdperk sluiten we af en wederom een nieuw tijdperk start. Zoals iedereen al heeft gelezen beginnen 
we maandag weer allemaal. Voor bijna iedereen is dit geweldig. Natuurlijk ook voor een aantal best spannend.  

De afgelopen weken zagen we de kinderen al huppelend de school binnenkomen. Ouders die hun kinderen duidelijk 
hadden voorbereid en zichzelf ook perfect hielden aan de nieuwe regels. We zagen ouders die alle begrip hadden 
voor die nieuwe regels, leerkrachten die blij waren weer naar school te kunnen gaan. Nu gaan we voor de laatste 4 
weken elkaar allemaal weer zien. Wat hebben wij er zin in. Laten we wel afspreken dat we ons allemaal houden aan 
het vernieuwde protocol wat we afgelopen week hebben gestuurd. 

Alleen samen gaan we het redden! Blijf gezond!  

De laatste schoolweken  

Ongemerkt (nou ja...) gaan we beginnen aan de laatste periode van dit schooljaar. Normaliter een periode met veel 
extra activiteiten. Dit jaar is dat dus anders. En verder? We weten veel, maar nog veel méér niet. We leven in een 
bijzondere tijd die niemand van ons ooit heeft meegemaakt. Dat betekent dat situaties zomaar kan veranderen. We 
proberen u echter zo goed mogelijk op de hoogte te houden.  
 
Wij wensen u allemaal hele fijne laatste schoolweken.  

Belangrijke data 

8 juni start school voor alle leerlingen 
12 juni alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag 
26 juni Portfolio’s gaan mee naar huis 
1juli Kinderen nemen een tas mee van huis en krijgen alle spullen mee naar huis 
2juli laatste schooldag.  
3 juli musical groep 8 voor ouders in de Meenthe 
 
Uitslag MR verkiezingen 

Dag beste ouders en verzorgers, Dank je wel voor jullie stemmen! Er hebben 66 van jullie gestemd. De meesten 
gaven drie voorkeuren op, een enkeling stemde op één of twee. Na het tellen door een lid van de OMR en een lid 
van de PMR kunnen we melden dat Johan Groen, Berrit Oenema en Sabine Ploeger-Verkerk zijn gekozen.  Ze maken 
vanaf komend schooljaar deel uit van de OMR voor een duur van 3 jaren. Hartelijke groet, De verkiezingscommissie 

Formatie 2020-2021 

Het was wederom een hele puzzel om de formatie weer rond te krijgen. Gelukkig hebben we het plaatsje weer 
compleet en kunnen wij hem openbaar maken. Zoals eerder reeds gemeld vertrekken meester Emiel en Juf Wijke 
van schoolB. Meester Kevin en Juf Nicole mogen wij verwelkomen op schoolB. Een aantal leerkrachten gaan het 
komende jaar ook iets meer werken.  

De leerlingenlijsten wat betreft de indeling per groep laat nog even op zich wachten. Deze worden 26 juni bekend 
gemaakt. 



Groep  Wie  Bijzonderheden 
1/2  A              Bertha  

Ma, di, do vrij  
 
Zanneke 

Bertha heeft op de woensdag 
Bapo verlof 
 
werkt op woensdag 

1/2  B                 Ingrid A Hele week 
1/2  C                 Jeanette Hele week 
   
Groep 3              Annet           

ma, di en woe 
 
Annie.          
di, do, vrij 

Dinsdag Annie en Annet samen. 

   
Groep 4A          
(oude groep 3B) 

Afra 
 
 
 
Nicole Heite 

Woensdag uit de klas i.v.m. taken 
als onderbouw- en dalton 
coördinator en Dalton 
 
Woensdag  

   
Groep 4B              
 
(oude groep 3A) 

Pascalle 
 
 

Donderdagochtend om de week 
taalcoördinator in afwisseling 
met juf Judith  

   
Groep 5 A               
 
(oude groep 4A) 

Wolter 
Ma, di, woe 
 
Nancy  
do, vrij 

Vrijdag ICT 
 
 
Woensdag OIS + begeleiding 
startende lkr. 

   
Groep 5B                   
(oude groep 4B) 
 

Ingrid J 
 

hele week 

   
Groep 6A                 
 
(oude groep 5A) 
 
 

Judith 
ma, di, woe  
 
Nicole Heite 
do en vrij 
 

Taco afwisselen met Pascalle (om 
de week) 
 
 
 
Na de kerstvakantie komt 
Veronique Klappe terug van 
zwangerschapsverlof op de 
donderdag en vrijdag 

 
 
 

  

Groep 6B                   19lln 
(oude groep 5B) 

Kevin  
 

hele week 

 
 

  

Groep 7                      25lln Gerrie  
ma, di, do en vrij 
 
Miriam Kist  

 
 
 
Woensdag 
 
 



Groep 8                         33lln Yael ma, di, do, vrij 
Annie op woe 
 
OA: Patricia 

Woe bouwcoördinator 
 
 
Patricia 

Concierge, leerkracht, invaller Peter Ma, di, woe, do 
Intern begeleider Miriam Ma, di, do 
Directie René Hele week 
Sophiaklas Nicole  Donderdag 
GVO Marijke Donderdag 
HVO Anke  Donderdag 

‘t Peuterstation 

Op het Peuterstation waren we blij dat we na de meivakantie alle peuters weer mochten verwelkomen! 
Na een korte wenperiode zijn we gestart met het thema, zomer.  
In de groepsruimte staat een zandtafel waarin we zandkastelen bouwen en experimenteren met hard en 
zacht zand.  
In de huishoek vullen we de strandtassen met attributen voor een dagje strand en in de kring, lezen, praten 
en zingen we over de zomer. 
 
De afgelopen 2 weken hebben we veel verjaardags- en afscheidsfeestjes gevierd. Er zijn heel wat peuters 4 
jaar geworden: Rosalyn, Yara, Elieke, Emmi en Jace.  
Binnenkort nemen we ook afscheid van Nick. Gelukkig zijn er ook weer nieuwe peuters bijgekomen;  
Yara, Rody, Dorian en Malin welkom allemaal! 
 Schoolgids en jaarkalender 

De eerste week van het nieuwe schooljaar zal de schoolgids 2020-2021 te vinden zijn op onze website. Ook 
plaatsen we in de eertse week van het nieuwe schooljaar een printversie van de jaarkalender op de site.  
 
Per nieuw schooljaar zal niemand meer een jaarkalender ontvangen. Dit heeft mede als reden dat het 
drukken van deze kalender jaarlijks een kostbare aangelegenheid is en wij de kalender nu kunnen plaatsen 
in social schools. In de eerste week (of eerder) gaan wij de jaarkalender in social schools vullen. Zo mist u 
hoogst waarschijnlijk nooit meer iets.  

 Cito LVS toetsen worden toch afgenomen…. 

Volgens stichtingsbesluit is er gekozen om wel de komende periode CITO toetsen af te nemen. Hierbij 
kijken we naar de voortgang van de leerlingen in de afgelopen (vreemde) periode. We gebruiken de 
analyses van de toetsen als startpunt voor volgend schooljaar. Op deze manier kunnen we inschatten waar 
de kinderen staan en wat ze nodig hebben bij de start van het nieuwe schooljaar.  

 Plattegrond groepen 2020-2021 

 

 

De laatste nieuwsbrief van 
schooljaar 2019-2020 komt uit op 
26 juni a.s. 

 

 



 


