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Info:
De weken lijken voorbij te vliegen. Langzamerhand ontstaat er ook wel een beetje spanning bij mij of
we alles kunnen regelen en voorbereiden voor volgend schooljaar. Ik weet in ieder geval zeker dat ik
mijn taak moet overdragen en ook dat ik dat graag zo goed mogelijk doe. Goed is in dit geval een
goede groepsindeling en een mooi formatieplaatje en natuurlijk mooie plannen voor de toekomst.

Groepsindeling:
De groepsindeling voor komend schooljaar is nu definitief rond en gedeeld met de MR. Afgelopen
maandag hadden we nog een laatste aannamecommissie voor de zomervakantie. Hierin hebben we
17 dossiers besproken m.b.t. aanname. Gelukkig kunnen we veel nieuwe kinderen welkom heten op
school. Hieronder de indeling met een korte toelichting:
Groep
Groep 1/2
Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8
o
o
o

o
o

Voorlopig aantal
leerlingen
11
12
17
13
18
18
18
19

Onze school mag opnieuw 8 groepen formeren.
We hebben gekozen voor de optie met veel enkele groepen.
Dit hebben we in groep 1/2 bewust niet gedaan. Onze gedachte hierachter is dat de kinderen
in deze groepen veel van en met elkaar leren. We verwachten tevens veel instroom in de
loop van het jaar en de start met kleinere groepen maakt dit goed mogelijk.
Aangezien de meeste instroom in de onderbouw plaatsvindt, hebben we gekozen voor
beperktere mogelijkheden voor instroom vanaf groep 5.
Alle groepen zijn onder de loep genomen door leerkrachten en intern begeleider. We hebben
hiermee een verantwoorde en weloverwogen keus gemaakt om tot deze indeling te komen.

Formatie:
Onze formatie hebben we zeer waarschijnlijk ook rond, alleen moet deze nog door het bestuur van
PCBO bekrachtigd worden. Vorige week hebben we een sollicitatieprocedure doorlopen. Gelukkig
konden we een fijne nieuwe collega voordragen. Ik denk dat ik met recht kan zeggen dat we een
mooi formatieplaatje hebben maar dat maakt u natuurlijk nog nieuwsgieriger.
We verwachten dat wij volgende week de formatie met u kunnen delen.

Mooie plannen:
Afgelopen jaar hebben we aan de hand van ons jaarplan veel mooie dingen bereikt. Een korte
vooruitblik op onze plannen voor volgend jaar: STEAM, Chinees, visie en vormgeving van ons
onderwijs, feedback gesprekken met kinderen en meer. Ik durf ook hier te met recht te zeggen dat er
mooie plannen liggen.

Corona:
Iedereen is blij dat we langzaam maar zeker weer naar normaal gaan. Vanaf maandag kunnen we een
aantal maatregelen loslaten. Het gaat om:
o Mondkapjes hoeven niet meer in de school gedragen te worden
o De cohorten verdwijnen
o Externe leerkrachten kunnen weer in alle groepen worden ingezet
o Zelfgemaakte traktaties mogen weer
We blijven ons uiteraard wel aan de basisregels houden. Daarom houden we de laatste 9
schooldagen onze afspraken omtrent halen en brengen nog even vol. De rapportgesprekken zijn al in
Teams gepland.
De afspraken voor de start van het nieuwe schooljaar zullen vermeld worden in de schoolgids en op
de jaarkalender.

Natuurkunde:
Een heuse natuurkundedocent in groep 2/3. Afgelopen
week leerden de kinderen in groep 2/3 van alles over de
natuurkundige verschijnselen waar je mee te maken
hebt als je fietst. We bespraken het gewicht van de fiets,
luchtweerstand en rolweerstand en natuurlijk de
aerodynamica! Tot slot mochten de kinderen een
ontwerp maken van
een ‘verbetering of
verandering’ aan (een
onderdeel van) de
racefiets. Wat dacht u
van een fiets waar je
onderweg een ijsje
kunt nemen voor extra
energie, een extra
kettingkast op de fiets
voor meer snelheid of een wiel met twee of drie binnenbanden, opdat je niet steeds je band hoeft te
plakken  Een ontzettend leuke en leerzame ochtend vol onderzoeken en ontwerpen!

Feest, feest, feest en feest.
Wat staat er de komende 9
schooldagen nog op ons te
wachten?
Op 2 juli:

Op 5 juli
Laatste gymles:
Meester Sjorick heeft echt een ontzettend spetterende laatste gymles op het programma staan! Kijk
snel in de bijlage voor de uitnodiging.

Op 8 juli
Laatste schooldag:
We nemen u alvast mee in de laatste
dagen en wat we van plan zijn…

Planning:
Hieronder de planning voor de twee laatste schoolweken:
Dag
Maandag

Datum
28/06

Activiteit
Rapportgesprekken

Dinsdag
Woensdag
Donderdag

29/06
30/06
01/07

Rapportgesprekken
Rapportgesprekken
Rapportgesprekken

Vrijdag

02/07

Meesters- en juffendag
Nieuwsbrief

Dag
Maandag

Datum
05/07

Activiteit

Dinsdag

06/07

Afscheid groep 8

Woensdag

07/07

Donderdag

08/07

Vrijdag

09/07

Doorschuifochtend:
Kinderen kijken van 8:45 tot
12:00 uur alvast in hun
volgende groep bij hun nieuwe
leerkracht.
Groep 8 is vrij.
Laatste schooldag.
Kinderen zijn vanaf 12:00 uur
vrij
Start zomervakantie

Activiteit
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig
Directie aanwezig

Activiteit
IB aanwezig
Directie aanwezig
IB aanwezig
Laatste nieuwsbrief van dit jaar

Directie aanwezig

Van onze uitgever:

Van Malmberg voor jou: het vrolijke zomerboek ‘Festival’. Festival staat boordevol leerzame
opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal actief, De wereld in getallen, Pluspunt, Lijn 3,
Karakter en nog veel meer!
Hierbij delen wij de link met u, zodat u Festival zelf kunnen printen als u dit wenst.
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/startschooljaar-checklist/zomerboek-festival.

