
Het schooljaar schiet alweer aardig op. De laatste periode van het schooljaar breekt aan, en dit is een periode 

waarin leuke activiteiten op de planning staan. Gelukkig zitten we op dit moment weer in een wat normalere 

situatie en kunnen we , zoals het nu lijkt, deze activiteiten organiseren zonder rekening te moeten houden met 

aanvullende maatregelen. Gewoon lekker ongedwongen genieten.  

De Koningsspelen en onze meester en juffendag staat morgen op het programma. Daar hebben we met elkaar 

veel zin in! Maar ook worden in de laatste periode van het schooljaar de schoolreizen weer ingepland en als 

laatste de jaarafsluiting. Dit jaar bereiden we met de bovenbouw weer een afscheidsmusical voor. Een drukke 

periode voor de bovenbouw, maar altijd een groot feest aan het einde van het jaar. 

Daarnaast staan er de nodige excursies op het programma: Dit jaar kunnen we weer op Citytrip met de boven-

bouw, dit keer naar de havens van Rotterdam. Ook een bezoek aan het Herinneringscentrum in Westerbork-

staat gepland.  Over al deze activiteiten ontvangen jullie via Social schools bericht. 

Ook proberen we de agenda in Social Schools zo actueel mogelijk te houden.  

Voor nu staat de meivakantie voor de deur. Ook voor de vakanties betekent dit dat we weer veel meer kunnen 

dan afgelopen jaren. We horen van veel kinderen dat er dan ook de nodige leuke dingen gepland staan. Van een 

paar dagen weg, tot een leuk uitstapje. Of lekker logeren.  

Ik wens iedereen alvast een hele fijne vakantie! 

 

Niels Koster 

 

 

 

De laatste loodjes komen in zicht 



In maart heeft de MR voor het laatst vergaderd. Er is vergaderd over de voortgang van de punten m.b.t. school-

ontwikkeling.  

We hebben de eerste toetstronde van het IEP-LVS geëvalueerd. Het team is erg enthousiast. De eerste ervarin-

gen zijn heel positief. De toetsen zijn in afname veel kindvriendelijker dat de CITO-LVS toetsen. Daarbij geeft de 

toets veel informatie over de leerontwikkeling en handreikingen om hier met kinderen en ouders over in gesprek 

te gaan.  

Ook hebben we gesproken over Ouderbetrokkenheid 3.0. We hebben van gedachten gewisseld over de moge-

lijkheden die de school ziet om de oudercontactmomenten anders vorm te geven. Naast een aantal items waar 

het team graag mee aan de slag wil, komt er binnenkort een uitnodiging om met een klein groepje ouders en 

leerkrachten eens van gedachten te wisselen over aanvullende ideeën.  

 

Tot slot is er vooruit gelopen op de for-

matietoekenning voor komend school-

jaar. Vanuit de formatiebesprekingen die 

de school met het bestuur heeft gehad is 

naar voren gekomen dat we voor komend 

schooljaar weer de formatie toegekend 

hebben gekregen om te draaien met 3 

groepen. De komende periode gaat de 

school aan de slag met de personele in 

vulling hiervan.  

 

Volgende MR vergaderingen staan  

gepland op 9 mei en 11 juli. 

Nieuws vanuit de MR 

Nieuws vanuit het Personeel 

Juf Chantal is vorige week weer begonnen na haar zwangerschapsverlof. De kinderen hadden er weer zin in en 

binnen de kortste keren voelt het weer alsof ze nooit weggeweest is. Heel veel plezier weer in de middenbouw! 

Juf Ienke heeft ‘afscheid’ genomen van de middenbouw en zal tot 

de zomervakantie bij ons op school blijven. De komende periode 

zal ze de onderbouw voor haar rekening nemen. Zij zal juf Ineke 

ondersteunen, zodat zij langzaam weer kan opbouwen.  



 

NL Doet  

Op vrijdag 11 maart hebben we samen met een aantal 

ouders de handen even flink uit de mouwen gestoken.  

De moestuintjes zijn weer ingezaaid, de zandbak is 

weer klaar voor het nieuwe seizoen en het schoolplein 

is even weer flink opgeruimd.  

Dank je wel allemaal! 



 

Paasspelletjes 

Donderdag 14 april hadden we hoog bezoek van een 

stel prachtige paaskuikens van juf Martine.  

In de middag hebben we een gezellige middag met 

elkaar beleefd met speciale paasspelletjes georgani-

seerd door de bovenbouw. Met grote complimenten 

voor onze kanjers! 



De afgelopen periode hebben we de schoolbibliotheek op de dins-

dag open gehad.  

Na de meivakantie is dit weer op het oude tijdstip en kunnen de 

boeken op de woensdag geruild worden.  

Bibliotheek weer op woensdag 

Leerlingennieuws 

Na de vakantie komt Imre bij ons op school. In de meivakantie gaat hij 

verhuizen van Amsterdam naar Amen. Imre komt bij ons in groep 5. 

Ook zijn zus Nynke zal de komende maanden nog bij ons op school ko-

men. Nynke zit in groep 8. Samen met de oude school hebben we af-

spraken gemaakt over een goede overgang. De eerste periode zal ze 

een aantal dagen in de week nog op de oude school dingen afronden 

en een deel van de week bij ons aansluiten. De laatste periode van het 

schooljaar rond ze haar basisschoolperiode bij ons op school af.  

Wij wensen Imre en Nynke heel veel plezier bij ons op school en in 

Amen.  

IEP-Eindtoets 

Elk schooljaar maken onze kanjers van groep 8 de IEP-Eindtoets. Afgelo-

pen week hebben de kinderen van groep 8 de IEP-Eindtoets gemaakt.  

De keuze voor de nieuwe school is al gemaakt. Alle kinderen hebben 

een mooie school gevonden die bij hun past. De keuze voor de nieuwe 

school komt op basis van het advies van de leerkrachten samen met 

ouders en de kinderen tot stand en gebeurt vooral op basis van alles 

wat we de afgelopen jaren hebben verzameld over de leerontwikkeling 

van de kinderen.   

De uitkomsten van deze eindtoets zijn vaak een stukje bevestiging voor 

de keuze die al gemaakt is.  

Toch is zo’n eindtoets toch altijd een soort afrondingsmoment. Het is 

nog even wachten op de resultaten die verwachten we halverwege 

eind mei. 


