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Groepen 1 en 2 vrij!
Beste ouder(s) / verzorger(s)
Helaas moeten we u mededelen dat, de lessen van alle leerlingen in de groepen 1 en 2 op dinsdag 11 juni
komen te vervallen. De school heeft er alles aan gedaan, om op deze dag de groepen bezet te krijgen.
Helaas is dit niet gelukt. Onze excuses voor het ongemak en alvast bedankt voor uw begrip.

Nieuwe leerling
Maandag 27 mei start Jayjanno Raap in de kleuterklas. Wij wensen hem veel leerplezier en een fijne tijd
op onze school.

Jarig
Wij feliciteren Allysa Alblas, Mustafa Ali, Jayjanno Raap, Lynn v/d Schelling, Kairui Ye, Eshan Bachoe,
Joel van Doorn en Oguzhan Gelgi met hun verjaardag.

Begin schooldag
In de vorige weekbrief is aangegeven, hoe de school omgaat met het begin van de ochtend en middag.
Vanaf maandag 3 juni kan alleen nog de hoofdingang gebruikt worden, als u uw zoon/dochter naar school
brengt na 08:30 en na 13:15 uur. De deur bij de onderbouw zal dan niet meer worden open gedaan.
Uw zoon/dochter kunt u dan alléén naar binnen laten gaan. Waarna hij/zij zelf naar de groep loopt of
door een van de leerkrachten bij de hoofdingang wordt opgevangen en mee zal lopen naar de klas.
Ouders die in de onderbouw bij het gaan van de 2e bel de school willen verlaten, verzoeken we vriendelijk
om de hoofduitgang te gebruiken. Hierdoor zorgen we er samen voor dat, de deur in de onderbouw na
08:30 uur en 13:00 uur gesloten blijft.
In de afgelopen week hebben de kinderen, u en de leerkrachten al een beetje kunnen wennen aan de
nieuwe manier van starten van de dag. Ik wil u dan ook bedanken voor uw medewerking in de afgelopen
week. Samen maken we ons onderwijs elke dag een beetje beter. Nog 1 weekje om te oefenen!

Korfbaltoernooi woensdag 22 mei 2019
Op een zonnige middag hebben de kinderen uit groep 3 tot en met 7 korfbalwedstrijden gespeeld bij
Olympia. De sfeer zat er goed in en de kinderen hebben met veel plezier gespeeld. De samenwerking
binnen de teams zag er ook pico-bello uit. Kinderen, ouders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes en alle andere
toeschouwers, bedankt dat jullie er waren!
Een team uit groep 7 is 1e geworden en een team uit groep 6 is 3e geworden!
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Formatie en groepsbezetting schooljaar 2019-2020
In deze weekbrief kan de groepsbezetting aan u kenbaar worden gemaakt. In tegenstelling tot
voorgaande jaren is de formatie voor het aankomende schooljaar eerder rond. De formatie is tot stand
gekomen door in het team overleg te voeren. In dit overleg worden verschillende facetten van het te
organiseren onderwijs meegenomen. Zo hebben de volgende 3 vragen steeds centraal gestaan.
•
•
•

wat is goed voor de klas?
wat is goed voor de school?
wat is goed voor de medewerker?

Naast deze drie centrale vragen is er ook gekeken naar:
• welke onderwijskundige ontwikkelingen lopen er het aankomende schooljaar?
• welke rollen / taken zijn er volgend schooljaar nodig, waar is dan ruimte voor benodigd?
De opgehaalde informatie en onderbouwing(en) zijn meegenomen bij het opstellen van de
groepsbezetting (formatie). Onderstaande verdeling is dan ook in de laatste MR vergadering
vastgesteld. Hieronder is de groepsverdeling van schooljaar 2019-2020 opgenomen.

Groep

Groepsleerkracht(en)

kleuters
kleuters
3
4
5
6
7
8

Juffrouw Lisa
Juffrouw Ineke
Juffrouw Diana
Juffrouw Monique
Juffrouw José
Meester Leo
Meester Jan Willem
Juffrouw Marianne

Juffrouw Lilian
Juffrouw Gerda
Juffrouw Andrea
Meester Fred
Meester Arnold

Binnen de organisatie zijn er ook nog andere taken opgenomen, om ons onderwijs goed vorm te kunnen
geven. Deze taken zijn niet groep gebonden, in onderstaand overzicht kunt u zien wie er met welke taak
belast is voor het aankomende schooljaar.

Taak
Top-onderwijs
Dalton-coördinator
Intern Begeleider
Onderwijsassistent(en)
Schoolgastvrouw
Evenementen-coördinator
Administratief
medewerk(st)er
Ouder-peuterochtend

Medewerker(s)
Meester Jan Willem
Juffrouw Diana
Meester Fred
Juffrouw Iris
Juffrouw Annie
Juffrouw Iris
Juffrouw Yvonne

Juffrouw Saskia

Juffrouw Diana

De (lesgevende-) taken van de leerkrachten moeten nog worden ingedeeld. Dit betekent, dat er op dit
moment nog niet gecommuniceerd kan worden op welke dagen de medewerkers belast zijn met de
opgenomen taken.
Hopende u voor nu voldoende op de hoogte te hebben gebracht.
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Vakantierooster 2019-2020
De studiedagen zijn op dit moment nog niet vastgesteld. Zodra de studiedagen zijn besproken en
vastgesteld zijn in de Medezeggenschapsraad, kunnen deze dagen ook in het vakantierooster worden
opgenomen.
Herfstvakantie
zaterdag
20-10-2019
t/m
zondag 27-10-2019
Sintviering
donderdagmiddag
05-12-2019
Kerstvakantie
zaterdag
21-12-2019
t/m
zondag 05-01-2020
Voorjaarsvakantie (incl. studieweek) zaterdag
15-02-2020
t/.m
zondag 01-03-2020
Goede Vrijdag
vrijdag
10-04-2020
2de Paasdag
maandag
13-04-2020
Meivakantie
zaterdag
18-04-2020
t/m
dinsdag 05-05-2020
Hemelvaart
donderdag
21-05-2020
t/m
vrijdag 22-05-2020
de
2 Pinksterdag
maandag
01-06-2020
Zomervakantie
donderdag
16-07-2019
t/m
zondag 30-08-2020

Gezocht
Wij zoeken een luizenouder, om de kinderen na elke schoolvakantie te controleren. Aanmelden kan bij:
Annelies de Bruyn, tel: 0647470691

Kledingcontainer
Bij ons op het schoolplein stond een kledingcontainer van Reshare, om kleding in te zamelen voor het
Leger des Heils. Onze school is een te kleine organisatie, om met de inzameling door te gaan. De
container is weggehaald, dus u kunt geen kleding meer deponeren in de kledingcontainer. De inzameling
met Reshare is hiermee beëindigd.

Klassenagenda
Toetsen

Thema’s

Groep 1/2a

Groei & bloei

Groep 1/2b

Groei & bloei

Groep 3

Groei & bloei

Groep 4

Groei & bloei

Groep 5

Alles apart: week 13

Groep 6

Alles apart: hoofdstuk 12

Groep 7

Alles apart: hoofdstuk 12

Groep 8

Mei 2019
Di.
Do en vr.

28 mei
30 en 31 mei

Bonte hond vadertje & moedertje
Hemelvaartsdag

groep 6
vrij

03 t/m 06 juni
05 juni
05 juni
10 juni

Avondvierdaagse
Leerlingen groep 4 vrij!
Ouder-peuterochtend
Pinksteren

groep 5 t/m 8
groep 4 vrij
thema Vaderdag
vrij

Juni 2019
Ma t/m do.
Wo.
Wo.
Ma.
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27 juni van 19:00 uur tot 21:00 uur
zet deze dag vast
in je agenda
financiën

Projecten

Thematisch
werken
ondersteuning

Om de volgende stap te kunnen zetten,
“Naar elke dag SAMEN een beetje beter!”
willen we graag van elk gezin een lid ontvangen op
deze gezamenlijke avond
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jaarplanning

