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Agenda juni/juli
Vrijdag 23 juni en maandag 26 juni: groep 3 vrij

Vrijdag 7 juli: studiedag en begin van de zomervakantie

Donderdag 6 juli: eindfeest, uitreiking rapporten

Maandag 21 augustus 20.00 uur: beginfeest schooljaar 17-18

Continurooster
De ouders die zich hebben aangemeld voor hulp bij de lunchpauze, worden uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst, waarin
uitleg gegeven wordt over de organisatie en wat er van de vrijwilligers verwacht wordt. Er zijn een tweetal momenten gepland:
woensdagmorgen 28 juni om 11.45 uur of woensdagavond 28 juni om 20.00 uur.
En zeker, we kunnen nog steeds ouderhulp gebruiken, dus meldt u zich alsnog aan bij de leerkracht van uw kind of bij de
schoolleiding of kom gewoon naar een van de twee bijeenkomsten.
Groepenindeling en bezetting 2017-2018
De groepenindeling voor volgend schooljaar ziet er als volgt uit:
Groepen
Groep 1-2:
Groep 2-1:
Groep 3:
Groep 4:
Groep 5/6:
Groep 6/7:
Groep 7/8:

Aantal leerlingen*
21 leerlingen* bij de start van het schooljaar
20 leerlingen* bij de start van het schooljaar
24 leerlingen
31 leerlingen
28 leerlingen (20 / 8)
27 leerlingen (14 / 13)
28 leerlingen (10 / 18 )

* onder voorbehoud: verhuizingen, nieuwe aanmeldingen, doublures kunnen zorgen voor wijzigingen; de verdeling zoals die tussen haakjes achter het totaal aantal
leerlingen van de groep staat is een indicatie.
** Aantallen bij de start van het schooljaar, in de kleutergroepen komen er in de loop van het jaar steeds jongste kleuters bij.

groep
Groep 1-2
Groep 2-1
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 7/8

leerkracht
Marcel Aanen (ma, di, wo, do)
Lieneke van Herk (ma, di, wo)
Jessica Voorrips (ma, di, wo)
Arianne Pedersen (ma, di, wo, do, vr)
Rianne Terhaar (ma, di, wo)
Ellen Rehorst
Angelique Westgeest ( ma, do, vr)

leerkracht
Vacature (vr)
Marianne Werksma (do, vr)
Christa Blonk (do, vr)
Anne-Marie Faaij (do, vr)
Eva Mühlbacher
Florian van de Griend ( di, wo)

Waar nog geen werkdagen achter de namen van de leerkrachten staan, moet dit nog worden afgestemd. Juf Florian van de Griend
verzorgt op maandag de gymnastieklessen voor de groepen 3 t/m 7/8. De gymlessen op donderdag worden door de eigen leerkracht
van de groep gegeven. Juf Wilmi den Ouden geeft de lessen handvaardigheid voor de groepen 3 t/m 7/8. Juf Hetty van de Laar
geeft de godsdienstlessen in leerjaren 3 t/m 7. Hiervoor worden de groepen gesplitst, zodat aan een kleiner aantal leerlingen de
lessen gegeven kunnen worden. Met juf Yvonne de Ridder wordt nog gesproken over haar inzet volgend schooljaar. Meester Ruud
Boland is voor een dagdeel aan onze school verbonden voor alle ICT-werkzaamheden.
Voor volgend schooljaar zijn er in elk geval twee dagdelen onderwijsassistentie ingeroosterd vanuit budget extra ondersteuning
passend onderwijs. Deze taak zal worden ingevuld door juf Heidi Rutenfrans.
Verdeling van de leerlingen over de combinatiegroepen
Er heeft zorgvuldig overleg plaatsgevonden in het team over de verdeling van de leerlingen van de huidige groepen 5 en 6 over de
combinatieklassen. Bij de indeling van de groepen is rekening gehouden met de volgende factoren: een evenwichtige verdeling van
jongens en meisjes; de werkhouding, het gedrag en de individuele capaciteiten van de leerlingen; sociaal-emotionele aspecten;
vriendjes en vriendinnetjes van de leerlingen en broertjes/zusjes. Bij de totstandkoming van deze indeling hebben we soms lastige
keuzes moeten maken. Het is goed om te weten dat het aanbod voor de leerlingen in het leerjaar exact hetzelfde is. Er is dus geen
verschil in wat kinderen leren in leerjaar 6 in groep 5/6 of 6/7, dit geldt natuurlijk ook voor leerjaar 7.

We zijn ons ervan bewust dat er bij de bekendmaking ook teleurstellingen zullen zijn bij de leerlingen. Wij vragen u als ouder om
daar op gepaste wijze mee om te gaan. De ervaring leert dat kinderen weer snel hun draai vinden in een nieuwe groep. In de eerste
weken van het nieuwe schooljaar zullen we veel aandacht besteden aan de groepsvorming in elke klas.
Mocht u het niet eens zijn met de indeling van uw kind in een bepaalde groep, dan heeft u de mogelijkheid om bezwaar aan te
tekenen bij de directie van de school. De door u ingebrachte argumenten, zullen door de school opnieuw beoordeeld worden. Een
afwijzing zal de school schriftelijk motiveren.
De indeling voor de combinatiegroepen wordt aan de ouders van de betrokkenen groepen gecommuniceerd in een aparte e-mail.
Afscheid meester Hans
Om gezondheidsredenen heeft meester Hans Derwig, onze conciërge, dit schooljaar niet meer zijn werk kunnen doen op onze
school. Dat is natuurlijk er spijtig. Gelukkig gaat het met Hans weer wat beter. Inmiddels heeft hij de pensioengerechtigde leeftijd
bereikt. Wij nemen op vrijdag 30 juni afscheid van Hans. Om 14.45 uur zwaaien we hem met de leerlingen uit. Het zou leuk zijn als
u als ouder ook even in de gelegenheid bent om daarbij aanwezig te zijn.
Afscheid TSO-medewerkers
Wij nemen aan het eind van dit schooljaar afscheid van de overblijfmedewerkers: Stella, Joyce, Mariska, Colette en Gerrie. Wij
danken hen hartelijk voor alle inzet in de afgelopen jaren. Speciale aandacht voor Gerrie die hier een record aantal jaren bij de
overblijf en tal van andere klussen betrokken is geweest. Natuurlijk wacht hen nog een gezellige afsluiting en een verrassing.
Eindfeest en uitreiken rapporten
In de vorige nieuwsbrief is abusievelijk een verkeerde datum genoemd voor de uitreiking van de rapporten op het eindfeest.
Het schooljaar wordt donderdagavond 6 juli op feestelijke wijze afgesloten in De Drie Maenen. Dat is ook het moment dat de
rapporten worden uitgereikt. Ouders en kinderen worden vanaf 18.45 uur verwacht. Om 18.55 uur is iedereen binnen en kan de
ceremonie starten.
Om 20.00 uur sluiten we af en wensen we elkaar een fijne vakantie.
Schoolplein
In de laatste schoolweek zal het schoolplein op de schop gaan. Dus na de zomervakantie kunnen we starten met een geheel nieuw
ingericht plein.
Er volgt dit schooljaar nog een laatste nieuwsbrief met belangrijke zaken voor het komend schooljaar.

