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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Formatie 2021-2022
We zijn op dit moment druk bezig met de formatie voor komend schooljaar. Op dit moment zijn we
bijna rond.
Zodra we het in de MR besproken hebben zullen we het ook naar u communiceren.
Wel is nu al duidelijk dat meester Sicco en juf Nienke na de vakantie helaas niet kunnen terugkeren
bij ons op school. Zij hebben een tijdelijke aanstelling en voor het invullen van de vacatures die er zijn
op onze school, gaan de vaste medewerkers binnen Comprix voor. Dit betekent dat we na de
vakantie 2 nieuwe collega's mogen verwelkomen. Het gaat om Paulien Reinke en Paula Mulder. Zij
werken op dit moment op De Striepe in Oldeholtpade en hebben al veel ervaring in het onderwijs.
We wensen hun allebei enorm veel plezier toe bij ons op school.
Met meester Sicco en juf Nienke worden gesprekken gevoerd vanuit Comprix om hun ook komend
schooljaar op een andere school een mooi plekje aan te bieden.
NPO gelden
Vanuit het ministerie komt komend schooljaar veel geld vrij voor het onderwijs om een impuls te
geven aan het onderwijs. We zijn hier op dit moment druk mee bezig als team. We moeten plannen
maken waarin we aangeven hoe we het geld willen besteden aan de kinderen, zodat we de
“achterstanden van Corona” weg kunnen werken.
Dit plan zal zowel door de MR als door het bestuur moeten worden goedgekeurd. Het gaat tenslotte
om veel geld en dat moet verantwoord worden uitgegeven.
Dit moet allemaal voor de zomervakantie rond zijn.
Route 8
Afgelopen dinsdag heeft groep 8 de resultaten van de eindtoets binnen gekregen.
De leerlingen hebben het keurig gedaan en de resultaten komen overeen met wat wij als school
hadden verwacht. Een paar kinderen hebben zelf beter gescoord en daar zullen nog gesprekken mee
gevoerd worden, om te kijken of het advies nog bijgesteld moet worden of niet.
Het advies kan nooit naar beneden worden bijgesteld. Wij zijn prima tevreden met deze resultaten,
dus goed gedaan groep 8!!

Margedagen
Op 11 juni heeft groep 1 t/m 4 vrij i.v.m. een margedag. De leerkrachten gebruiken deze dag voor
administratie.
Op 16 juni zijn alle kinderen vrij i.v.m. de jaarlijkse evaluatie en planningsdag. We zullen dan het
afgelopen schooljaar evalueren en het middagdeel zullen we besteden aan de plannen voor komend
schooljaar.

Typediploma
Ook dit jaar hebben weer leerlingen geprobeerd hun type diploma te halen. Er zijn 5 kinderen uit
groep 7 en 1 leerling uit groep 8 die via Instituut Noord hun type diploma hebben gehaald.
Gefeliciteerd allemaal!

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groep 2
GGD
De GGD zal groep 2 leerlingen die in het jaar 2015 geboren zijn uitnodigen om op het
consultatiebureau te komen. Op woensdagmiddag 16 juni, dinsdagmiddag 22 juni en woensdag 23
juni. Het kan zijn dat dit ook onder schooltijd valt. Wanneer dit het geval is, verzoeken wij u dit even
door te geven aan Yda of Wendy, zodat zij weten dat uw zoon/dochter laten op schoolkomt of eerder
opgehaald wordt.

Huiswerk:
Groep 5:
Op dinsdag 1 juni hebben de leerlingen van groep 5 een geschiedenistoets.

EXTERNEN
In de bijlage een uitnodiging van Buurtsport voor 9 juni a.s.
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