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NIEUWS VANUIT DE SCHOOL
Telefonische gesprekken/contactmoment
Aangezien we geen ouders op school mogen ontvangen voor de contactgesprekken hebben we
besloten om telefonisch contact met alle ouders op te nemen.
Dit is natuurlijk ook voor ons organisatorisch net even wat anders dan normaal. De leerkrachten
zullen u proberen te bellen in de week van 22 t/m 26 juni.
We kunnen echter niet allemaal tegelijk bellen vanuit school, dus het kan zijn dat u op verschillende
momenten wordt gebeld voor uw kind(eren). We maken wel een overzicht welke kinderen op een
bepaalde dag worden gebeld in de middag of avond. Wanneer de leerkracht geen gehoor krijgt, zal
hij/zij later opnieuw proberen u te bereiken.
We hopen op uw begrip, dat het net even wat anders loopt dan anders.
Evaluatie en planningsvergadering
Gister heeft het team de ochtend gebruikt om het afgelopen schooljaar te evalueren. En de middag
hebben we gebruikt om alvast vooruit te kijken naar het nieuwe schooljaar.
Bij de evaluatie hebben we alle punten vanuit het jaarplan besproken. De leesmotivatie bij de
kinderen is het afgelopen jaar enorm vooruitgegaan. Er is veel aandacht geweest voor leesvormen,
boekenkring, Scoor een Boek etc. Ook uit de leesmonitor blijkt dat we nu mooi boven het
gemiddelde zitten wat betreft leesmotivatie.
Bij het Programmeren is vooral Lego we Do erg goed ingezet. Door Corona zijn er 2 bijeenkomsten
vervallen, maar die zullen we komend schooljaar nog invullen. Dan hebben we ook een leerlijn voor
programmeren staan.
Vreedzame school is goed verlopen. Helaas kunnen we door Corona nu nog niet het predicaat
ontvangen, maar dit zullen we voor de herfstvakantie zeker wel bereiken. We hebben in ieder geval
een heel borgingsdocument klaar om hier in de toekomst een goed vervolg aan te kunnen geven.
Bij BLP zien we dat door de wisselingen van de afgelopen jaren wat betreft de leerkrachten, het wat
lastiger is om BLP in te zetten. We zullen daarom in het nieuwe schooljaar een 3 tal impulssessies
houden om alle teamleden weer even mee te nemen in de BLP mindset.

Het landenproject is goed bevallen, alleen is het jammer dat we dit niet gezamenlijk konden
afsluiten. Wel zullen we ook volgend schooljaar opnieuw een schoolbreed project organiseren.
Afgelopen schooljaar hebben wij ons ook verdiept in een ouderportaal. Inmiddels zijn wij er al wel uit
met welk ouderportaal wij gaan werken, maar wanneer de implementatie helemaal kan plaatsvinden
is op dit moment nog niet zeker. Zodra we hier meer over weten zullen wij u informeren.
Voor komend schooljaar hebben we natuurlijk ook alweer volop plannen.
Er komt een nieuwe methode voor groep 3: Lijn 3 en hierbij komt ook een nieuwe schrijfmethode.
Voor de groepen 4 t/m 8 zullen we een nieuwe methode voor begrijpend lezen aanschaffen: Atlantis.
In deze methode zit het technisch leesonderwijs, het begrijpend lezen en de leesmotivatie allemaal in
de dezelfde methode.
Groep 5 t/m 8 gaat ook met een nieuwe methode voor Engels aan de slag. We hebben gekozen voor
Groove me. De kinderen en leerkrachten waren hier erg enthousiast over.
Daarnaast willen we ook voor kinderen die meer aankunnen een beter aanbod bieden. Hiervoor
hebben we gekozen om de Levelwerk aan te schaffen. We willen op deze manier meer
tegemoetkomen aan wat deze groep kinderen nodig heeft.
Natuurlijk gaan we verder met de ingeslagen weg voor BLP en De Vreedzame School en staat
Leesmotivatie hoog op ons lijstje.
In 2020-2021 zullen wij ons oriënteren op een nieuwe rekenmethode voor het jaar erop.
Ouderenquête
Wat fijn dat er al zoveel ouders de moeite hebben genomen om de enquête in te vullen! We zijn hier
erg blij mee.
Mocht u hier nog geen tijd voor hebben gehad, of het nog even zijn vergeten? Geen probleem. Het
kan nog tot 19 juni. Alvast enorm bedankt voor de moeite.
Margedagen
Groep 1 t/m 3 hebben op 19 juni ook nog een margedag. De leerkrachten hebben dan hun
administratiedag, de kinderen van groep 1 t/m 3 zijn dan vrij.
Goede doel
Het goede doel van dit schooljaar, Het Longfonds, nemen we mee naar volgend jaar. Tijdens de
verjaardagvieringen van de juffen en meesters kunt u dan vrijblijvend een bijdrage doen in het
spaarvarken ten goede van Het Longfonds.
De reden van bovenstaande is, omdat door de corona-periode niet alle leerkrachten hun verjaardag
in de klas hebben kunnen vieren.
Avondvierdaagse
Wij kregen van één van onze ouders de volgende tip:
https://www.avond4daagse.nl/deelnemers/avond4daagse-home-edition
Op deze manier is het mogelijk om tóch de Avondvierdaagse te lopen. Niet in grote groepen, maar
met je eigen gezin.

NIEUWS VANUIT DE GROEPEN
Groepen 1 en 2
Vrijdag om 12.30 vrij
Nog even voor de duidelijkheid: vanaf deze week hanteren we weer ons normale rooster. Dat
betekent dat de kinderen van groep 1 en groep 2 op vrijdag gewoon om 12.30 uur vrij zijn.
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