
Nog heel even en dan is het alweer zover, zomervakantie. Ook dit schooljaar was helaas weer een jaar dat toch 

weer anders is verlopen dan we hadden gehoopt.  

In december werden we opnieuw geconfronteerd met een situatie waarbij we de scholen weer moesten slui-

ten. Opnieuw een periode van thuisonderwijs waarbij er bij ons allemaal een beroep werd gedaan op andere 

vaardigheden. Voor ons als team betekende dit in een korte tijd overschakelen naar thuisonderwijs, voor jullie 

als ouders jullie kinderen begeleiden bij het thuisonderwijs en voor de kinderen ineens veel zelfstandiger met je 

schoolwerk aan het werk gaan in een omgeving waarin je normaal gesproken vrij bent.  

Gelukkig konden we de afgelopen maanden weer lekker naar school, maar ook toen hingen de maatregelen nog 

steeds als een zwaard van Damocles boven ons hoofd. Veel dingen die het onderwijs juist ook zo mooi maken, 

konden nog niet doorgaan. Excursies, gastlessen, schoolreisjes konden in veel gevallen nog niet door gaan.  

Afgelopen twee jaar is het onderwijs, door alle maatregelen, behoorlijk uitgekleed. En wij zien op school dat dit 

een negatief effect heeft op de sociaal-emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen. Genoeg reden om 

hier extra aandacht voor te hebben. Voor het nieuwe schooljaar hebben we met elkaar mooie plannen gemaakt 

om hier bewust meer op in te zetten.  

Ik wil alle ouders heel erg bedanken voor de inzet van afgelopen schooljaar. Er is een groot beroep gedaan op 

jullie flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Wij hopen natuurlijk dat wij komend schooljaar een zo normaal mo-

gelijk jaar tegemoet gaan.  

Donderdag 8 juli kunnen we het jaar fijn afronden met onze jaarafsluiting. We nemen dan afscheid van groep 8.  

Vrijdag 9 juli zijn de kinderen om 12.00 uur vrij en sluiten we met een goed gevoel de schooldeuren. We gaan 

dan heerlijk genieten van een welverdiende zomervakantie. 

Ik wens jullie dan ook allemaal een hele fijne, gezonde zomer toe!  

Niels Koster 

Bijna zomervakantie  



Personele bezetting schooljaar 2021-2022 

 Maandag Dinsdag  Woensdag Donderdag  vrijdag 

Onderbouw Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke Juf Ineke/Juf 

Chantal 

Middenbouw Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal Juf Chantal  Meester Niels 

Bovenbouw Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Leonoor Juf Martine Juf Martine 

Bewegingsonderwijs: Op maandag geeft Juf Nelleke de 

gymlessen aan de groepen 1 t/m 8. Op vrijdagochtend geeft meester 

Niels de gymlessen aan de groep 3 t/m 8. 

 

Engels: Op donderdag-

ochtend geeft Juf Melissande Engels aan de groepen 1 t/m 8. 

Nieuws van de OR 
Weer een bijzonder schooljaar hebben we gehad. Toch heeft de OR geprobeerd er een leuk schooljaar van te ma-

ken met de leerkrachten. 

De ouderavond is niet door gegaan in november 2020. 

Sinterklaas en een Piet kwamen toch op school en brachten voor iedereen een kado mee. 

Kerstfeest werd ineens anders doordat de school dicht moest, maar de plannen blijven liggen voor een andere 

keer. Op het laatste moment hebben we ervoor gezorgd dat de kinderen patat op school konden eten, knieper-

tjes konden bakken en dat het toch een beetje kerstfeest werd op school. 

Helaas moest de school wegens maatregelen dicht en werd er weer thuis gewerkt. 

Wat was iedereen blij dat ze naar school konden en dat we als or met de leerkrachten wat activiteiten konden 

gaan regelen. 

Het paasontbijt werd een lunch, deze geheel corona proef. Iedereen nam een mooi gevulde broodtrommel mee 

en zo konden we toch een lunch met elkaar hebben. 

Koningsdag, meesters en juffendag hebben we bij het Uteringskamp mooi kunnen vieren. Namens de OR hebben 

we de leerkrachten een koffiezetapparaat gegeven voor in de lerarenkamer. 

De Ouderraad heeft vergaderd via de computer en gelukkig hebben we de laatste vergadering corona proof op 

het schoolplein kunnen doen. 

De jaarafsluiting mag gelukkig doorgaan met thema voetbal. We hebben leuke spellen gehuurd voor de kinderen. 

De bovenbouw kon op schoolreis naar Terschelling. Groep 1 t/m 5 gaat 9 september op schoolreis. 

Het oud papier is nu om de 5 weken en oud ijzer 2 keer per jaar. 

Namens de ouderraad wensen we jullie een fijne vakantie en hopen we dat volgend schooljaar alles weer zo nor-

maal mogelijk verloopt!!! 



Schoolontwikkeling 

Ieder schooljaar staan vanuit het schoolplan enkele specifieke 

doelstellingen centraal.  

Vanuit onze doelstelling om ons onderwijsaanbod nog beter 

af te kunnen stemmen op de onderwijsbehoeften van de kin-

deren en vanuit eigenaarschap de kinderen nog meer te be-

trekken bij de eigen leerontwikkeling, gaan we met ingang 

van het nieuwe schooljaar werken met het IEP-

Leerlingvolgsysteem (LVS) Het IEP-LVS is een kindvriendelijk 

en kindgericht leerlingvolgsysteem, die de brede ontwikkeling 

van het kind centraal stelt. Naast de cognitieve vaardigheden, 

brengt het ook de sociaal-emotionele vaardigheden, leeraan-

pak en creatieve vaardigheden in kaart en biedt het de leer-

krachten nog beter de mogelijkheid om samen met kinderen 

en ouders in gesprek te gaan over de leergroei, talenten en ontwikkeling. Om vanuit dit vertrekpunt, samen met 

de kinderen nieuwe leerdoelen te stellen voor de nieuwe periode.  

Vanuit dit oogpunt nemen we ook de manier waarop wij oudergesprekken hebben georganiseerd onder de loep. 

En gaan wij na welke elementen van Ouderbetrokkenheid 3.0 voor onze school bij kunnen dragen aan de samen-

werking tussen leerkracht-ouder en kind.  

Daarnaast hebben wij afgelopen schooljaar in de school mooie kansen gecreëerd om ook het onderwijs buiten het 

klaslokaal uit te breiden. En willen we in het nieuwe schooljaar concreet aan de slag met het vernieuwen van het 

schoolplein tot een plek die uitnodigt tot natuurlijk leren. Afgelopen periode hebben we hier, samen met de kin-

deren, ontwerp ideeën voor gemaakt. In het nieuwe schooljaar maken we een werkgroepje die verder gaat met de 

concrete uitwerking.  

22 juni vergaderde de MR voor de laatste keer dit schooljaar.  

Binnen de MR is het schooljaarplan voor het nieuwe schooljaar vastgesteld. Voor het nieuwe schooljaar staan een 

aantal onderwerpen centraal; vernieuwing van het schoolplein, vernieuwing Leerlingvolgsysteemtoetsen, Ouder-

contacten.  

Ook is het plan van aanpak voor het Nationaal Programma Onderwijs vanuit de overheid besproken en vastge-

steld.  Vanuit de extra middelen die het ministerie beschikbaar stelt voor een kwaliteitsimpuls aan het onderwijs, 

gaat de school inzetten op werken met kleinere instructiegroepen, leesmotivatie en leesbevordering door vernieu-

wing van de klassenbibliotheek en het organiseren van lesprojecten en excursies.  

Voor het nieuwe schooljaar is het formatieplaatje definitief vastgesteld.  

Nieuws vanuit de MR 



Opfrisbeurt in de hal 

Afgelopen schooljaar hebben we de binnen-

kant van de school in verschillende fases 

opgeknapt.  Alles in weer fris geschilderd, 

maar we hebben ook flink opgeruimd. In de 

hal hebben we een heerlijke bibliotheek ge-

maakt, met fijne werkplekken. Ook hebben 

we met behulp van Klaas Brinkman een 

prachtige ruimte opbergkast kunnen maken. 

En als klap op de vuurpijl hebben we met 

hulp van Marc Lentelink, wat handige ouders 

en Klaas, in de handvaardigheidsruimte een 

fijne keuken kunnen maken, zodat we sa-

men met de kinderen kook en baklessen 

kunnen organiseren.   

Vakantierooster en vrije dagen schooljaar 

Vakantie Eerste dag Laatste dag 

Herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

Voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022 

Pasen 15-04-2022 18-04-2022 

Meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 06-06-2022 

Zomervakantie 16-07-2022 28-08-2022 

  

Studiedagen/vrije dagen     

Roldermarkt (di) 14-09-2020   

Onderwijsontmoetingsdag 06-10-2021   

Studiedag nader in te plannen*   

* U wordt hierover vroegtijdig via Mijnschoolinfo geïnformeerd 



5 gelijke dagen rooster 

Afgelopen periode hebben we gedraaid met tijdelijke aangepaste schooltijden. In een eerder bericht hebben jul-

lie kunnen lezen dat we deze schooltijden tot de zomer door laten lopen.   

Met ingang van het schooljaar 2021-2022 gaan we definitief over naar het 5 gelijke dagenrooster. In de nieuws-

brief ‘Andere tijden’, hebben wij uitgelegd dat we de komende schooljaren draaien met een tijdelijke uitbreiding 

van de onderwijstijd.  

 

 

Schooltijden groep 1 t/m 8 

8.30 uur—14.15 uur 
Lunchen in de klas 

Tussen de middag eten de kin-

deren met de juf of meester een 

broodje in de klas. Van 12.00 uur 

tot 12.30 hebben de kinderen 

pauze op het schoolplein.  


