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Datum

Opmerking / thema

5 juli

Workshops Cultuur

6 juli

Studiedag school: leerlingen VRIJ

13 juli

Kennismaking nieuwe groep schooljaar 2021-2022

15 + 16 juli

Schoolverlatersdagen

20 juli

Sportdag

22 juli

Juffendag: schooltijden 8.30-13.30 uur

23 juli

Laatste schooldag groep 3 t/m 8: schooltijden 8.30-12.00
uur
Zomervakantie

2 juli t/m 5 september

MEDEDELINGEN

In de vorige nieuwsbrief hebben we bekendgemaakt hoe de groepsindeling volgend
schooljaar zal worden.
Ditmaal maken we het nog specifieker:
Groep 1/2 zal tot de herfstvakantie bij juf Marion zitten. Het leerlingaantal is dan nog zodanig
dat dit goed kan. Na de herfstvakantie zullen juf Marion en juf Ruby 2 weken samen groep
1/2 “draaien”. Daarna zal gesplitst worden in een groep 1/2A en een groep 1/2B.
Juf Ruby zal tot de herfstvakantie ingezet worden in diverse groepen. Zo gaan we o.a. een
aantal keren per week groep 3/4 splitsen tot aan de kleine pauze. Zij zal ook 2x per week de
letterspelletjes organiseren voor groep 2/3 (de letterspelletjes zullen gedurende het hele
schooljaar zijn). Natuurlijk is zij ook al in groep 1/2 werkzaam.
Voor de werkdrukdagen in groep 3 t/m 8 zal Jacqueline Theunissen volgend schooljaar
komen. De leerkracht is dan uit de groep en kan werken aan zaken voor haar groep.
Jacqueline zal ook juf Renée en juf Mariska vervangen tijdens de dagen dat zij wegens
studie afwezig zijn. (Juf Renée 2e jaar opleiding Intern Begeleider; juf Mariska opleiding
rekenexpert).

Djordi Bastiaens zal 2 dagdelen per week werkzaam zijn als onderwijsassistent. Dit is op
maandagmorgen en dinsdagmorgen. Hij zal m.n. ondersteunen in groep 3 t/m 8. Deze inzet
bekostigen we uit de werkdrukgelden en de subsidie NPO (Nationaal Programma
Onderwijs).

SUBSIDIES VANUIT DE OVERHEID
Met de MR hebben we de inzet van de gelden van het “Nationaal Programma Onderwijs”
besproken en zij hebben hiermee ingestemd.
Wat gaan we o.a. doen in schooljaar 2021-2022:
●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

we hebben Claudy Meuwissen van Hoezo Leren ingehuurd voor 3 uur per week; zij
gaat met kleine groepjes leerlingen werken rondom o.a. werkhouding, rekenen,
spelling, lezen, begrijpend lezen, studievaardigheden.
Mad Science zal 7x per jaar in alle groepen een workshop verzorgen rondom
Wetenschap en techniek; het onderzoekend en ontdekkend leren
een extra onderwijsassistent voor 2 dagdelen die ingezet wordt in diverse groepen
een ergotherapeut komt observeren in de groepen en zal n.a.v. deze observatie de
leerkrachten tips geven m.b.t. motoriek/ zithouding/ schrijfhouding etc.
leesbevorderingspakket Bieb op School: samenwerking met een leesconsulente die
op school komt ter ondersteuning
juf Mariska gaat de opleiding rekenexpert volgen; tijdens haar opleidingsdagen is er
een vervanger in de groep
leerkrachten groep 1 t/m 6 gaan de training volgen “Met Sprongen Vooruit”. De
rekenmaterialen van “Met Sprongen Vooruit” hebben we al eerder kunnen
aanschaffen van een andere subsidie. Leerkrachten leren tijdens deze training hoe ze
deze materialen effectief kunnen inzetten tijdens de rekenlessen
het team krijgt begeleiding voor het werken met de nieuwe rekenmethode Pluspunt
en Rekenplein
het team start met de schoolontwikkeling rondom lezen
er zullen extra leermiddelen worden aangeschaft
aanschaf van een verrijdbaar digibord/ chromebooks/ chromebookkast

De PO-raad en de onderwijsbonden hebben er bij het ministerie op aangedrongen om deze
extra gelden structureel te maken. Wat zou dat mooi zijn. Helaas gaat het ministerie dit niet
doen. Het Nationaal Onderwijsprogramma loopt tot 31-07-2023. Dus twee schooljaren
kunnen we extra dingen doen op school. Daarna hebben we hier niet meer de financiën voor.

AFSPRAKEN NIEUWE SCHOOLJAAR
In het nieuwe schooljaar gaan er enkele nieuwe afspraken gelden:
● Zoals we ook dit schooljaar hebben gedaan komen de kinderen vanaf 8.15 uur zelf
naar binnen; er is dus geen toezicht op de speelplaats voor schooltijd
● ouders van de leerlingen van groep 1/2 mogen de kinderen tot aan de buitendeur
brengen. Met de ouders van de leerlingen die pas naar school komen, maakt de
leerkracht een afspraak mbt het brengen
● leerlingen nemen vanaf groep 3 GEEN etui meer mee. Ook eigen pennen/ potloden/
viltstiften …… blijven thuis.
● leerlingen vanaf groep 3 nemen hun eigen “oortjes” of kleine koptelefoon mee, die ze
gebruiken op de chromebooks (dit ivm de hygiëne)

WAT ZIT ER IN DE LUNCHTROMMEL KOMEND SCHOOLJAAR?
We willen gezonde voeding in het kader van de Gezonde School onder de aandacht
brengen:
● we hebben al op dinsdag - woensdag - donderdag groente- /fruitdagen. Wat zou het
mooi zijn als dit ook bij veel kinderen op maandag en vrijdag zou lukken? Wie gaat de
uitdaging aan???
● in het lunchtrommeltje zit brood, fruit en/of groente. Snoep of koek zit er NIET meer
in. We hebben op school nog voldoende momenten dat er iets lekkers getrakteerd
wordt o.a. tijdens activiteiten en feestjes.

De adviezen van het Voedingscentrum m.b.t snoepen:
● Kinderen tussen 4 en 8 jaar niet meer dan 1x per dag iets kleins te snoepen geven.
● Voor kinderen vanaf 9 jaar gelden de adviezen van omgaan met de producten buiten
de schijf van vijf. Tussendoortjes als koekjes, frisdrank en chips horen niet in de Schijf
van Vijf. Maar ook producten als witbrood, sauzen, vleeswaren, zoet broodbeleg en

vla vallen erbuiten. Als je volgens de Schijf van Vijf eet kunnen ze er wel bij, maar niet
te veel en niet te vaak. Het Voedingscentrum heeft een vuistregel bedacht om het wat
concreter te maken: Kies elke dag niet vaker dan 3 tot 5 keer iets kleins buiten de
Schijf van Vijf (dagkeuze) en daarnaast hooguit 3 keer per week wat groters
(weekkeuze).

BIEB OP SCHOOL
De vakantie staat voor de deur! Belangrijk om de geleende boeken van de Bieb op School in
te leveren.
Doe dit uiterlijk 17 juli!
In de laatste schoolweek kunnen de kinderen van groep 1 t/m 7 boeken lenen voor in de
zomervakantie.
Lees nog even verder, want er is ook weer een online bibliotheek in de zomermaanden:
gratis en voor niks de leukste boeken lezen op tablet/chromebook/i-pad. Ook zijn er
luisterboeken!

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen heeft
Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie “Boek ‘n Trip!”
Met de online Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en
luisterboeken op een telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie en download je ze in de online Bibliotheek-app.
Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de spannendste avonturen en voorkom of verhelp je
ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig!
Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app

VLINDERS
In groep 7/8 hebben ze in het terrarium de eitjes, de coconnen en de rupsen gekregen. Deze
zijn uiteindelijk uitgegroeid tot mooie koolwitjes. De leerlingen vinden het interessant om dit
proces te kunnen volgen. Ze verbazen zich erover hoeveel koolbladeren de rupsen eten:
tja … RUPSJE NOOITGENOEG!
Het eerste vlindertje hebben we samen vrijgelaten, zodat hij lekker kan vliegen in de vrije
natuur.

De dagen erna zijn er nog heel veel vlinders vrijgelaten.

KENNISMAKING NIEUWE GROEP
Op dinsdagmiddag 13 juli gaan de leerlingen kennismaken met hun nieuwe groep waarin ze
na de zomervakantie zullen zitten.

De leerlingen van groep 8 gaan die middag juf Marion assisteren.

DE SCHOOLVERLATERSDAGEN
Op 15 en 16 juli gaan we er voor groep 8 onvergetelijke schoolverlatersdagen van maken.
Door alle maatregelen die er waren en zijn hebben we dit schooljaar een alternatief voor het
schoolkamp gezocht. Fijn dat de ouders van onze groep 8 leerlingen zo goed hebben
meegedacht.
De kinderen en ouders ontvangen nog het programmaboekje!

DE LAATSTE SCHOOLWEKEN
Dit schooljaar is veel niet door kunnen gaan. Toch willen we dit jaar bijzonder afsluiten met
enkele extra activiteiten.

●

●

●

●

op maandag 5 juli doet elke groep mee aan een cultuurworkshop
groep 1: dans
groep 2: drama
groep 3/4: cartoontekenen: kleren kunnen vies worden; doe dus oude kleren aan!
groep 5/6: body-percussie
groep 7/8: graffiti: hierbij kunnen kleren en schoenen vies worden; doe dus oude
kleren en schoenen aan!
dinsdag 20 juli is er een sportdag voor de hele school. Baron Prickett van Menswel
hebben we kunnen inhuren om deze sportdag samen met ons te organiseren.
Zorgen jullie ervoor dat de kinderen gemakkelijk kleren (die ook vuil mogen worden)
aan hebben en natuurlijk gemakkelijke schoenen. Sporten doe je immers niet op
(teen)slippers!
donderdag 22 juli: de juffendag. Ook van deze dag gaan we dit schooljaar iets extra
speciaals maken.
We starten met de première van de film: Code Rood! Onze moviestars uit groep 7/8
spetteren van het doek!.Vervolgens hebben we een interactieve activiteit. We
verklappen nog even niet wat dit is!
De Oudervereniging zal weer voor de picknick zorgen in de speeltuin. Dat wordt weer
smullen.
De schooltijden zijn op deze dag 8.30-13.30 uur.
vrijdag 23 juli: de laatste schooldag voor groep 3 t/m 8. Schooltijden 8.30-12.00
uur.Tijdens deze morgen maken we het gezellig in de groep en ruimen we nog wat
op. Voor de schoolverlaters de laatste uurtjes op BS Maria Goretti. Hier wordt
natuurlijk aandacht aan besteed. Hoe? Dat is nog TOP SECRET!!!

