Agenda
1 juni
2 t/m 4 juni
7 t/m 18 juni
10 juni
20 juni
21 t/m 25 juni
23 juni
25 juni
2 juli
5 juli
8 juli

Schoolreisje groep 1 t/m 7, gaat niet door
Kamp groep 8
Toetsweken Cito
MR-vergadering
Vaderdag
Kwartiergesprekken voor deel van de ouders
OR-vergadering
Het nieuwe Wisseltje komt uit
Rapport
Musical groep 8
Laatste schooldag

Nieuws van de directie
Het schooljaar loopt snel naar het einde toe,
nog maar 6 weken tot de zomervakantie. Het
einde van het schooljaar is altijd een mooi moment om even terug te kijken naar de
afgelopen periode. Ik denk dat we met elkaar kunnen concluderen dat we een heel
bijzonder jaar achter de rug hebben. Dat geldt uiteraard niet alleen voor de basisscholen,
dat geldt voor ons allen.
De coronamaatregelen hebben in het onderwijs voor flink wat beperkingen gezorgd. Deze
liepen van een tijdelijke schoolsluiting tot het nu nog spelen in verschillende vakken op het
schoolplein. De leerkrachten zijn blij dat we inmiddels al weer flink wat weken ‘ gewoon’
open zijn, dat voelt goed. We houden nog steeds de groepen kinderen zoveel mogelijk
gescheiden, om te voorkomen dat bij een positieve besmetting meerdere groepen in
quarantaine moeten. Gelukkig hebben we maar heel weinig positieve besmettingen op
school gehad. We hebben slechts drie keer een groep in quarantaine hoeven plaatsen.
Ook aan de kinderen merken we dat ze blij zijn dat ze op school zijn. Er hangt een positieve
sfeer in de school, waarin hard gewerkt wordt met voldoende ruimte voor ontspanning.
De laatste paar weken gaan we met elkaar nog hard aan het werk, maar plannen we ook
leuke dingen in. Zo zijn we plannen aan het maken voor een speldag, even een hele dag
spelen en plezier maken met elkaar. Zo belangrijk!

Belangrijke vraag: Is de groepsindeling voor volgend schooljaar al bekend?
Nee, nog niet. We zijn de laatste besprekingen nu aan het voeren. Op 10 juni zullen we de
groepsindeling in de MR bespreken. In het volgende Wisseltje maken we aan u bekend
welke leerkracht volgend schooljaar voor welke groep staat.

Resultaat eindtoets
Jaarlijks wordt in april in heel Nederland de eindtoets bij de kinderen van groep 8
afgenomen. Deze week hebben de kinderen hun uitslag gekregen. We hielden er rekening
mee dat de resultaten mogelijk wat lager zouden zijn, doordat de kinderen een tijd lang
thuisonderwijs hebben gekregen. Niets was echter minder waar, de kinderen hebben
gescoord zoals ze de afgelopen jaren op school ook al hebben laten zien. We zijn heel trots
op onze kinderen, wat hebben ze het goed gedaan!
Het landelijk gemiddelde van de IEP-toets was 79,7. De Wissel heeft 83,0 gescoord.

Kamp groep 8
Lange tijd was het spannend of het kamp van groep 8
wel door kon gaan, maar de knoop is doorgehakt: we
gaan! De kinderen gaan op de fiets naar de ‘Stayokay
Egmond’. Dit hostel ligt vlakbij het strand, de zee en de
duinen. Een prachtige uitvalsbasis voor allerlei leuke
uitstapjes. We wensen de kinderen en de begeleiders
prachtige dagen toe (het weer zit in ieder geval mee).

Kwartiergesprekken
Eind juni staat onze laatste ronde
oudergesprekken gepland. Deze laatste
gesprekken zijn niet verplicht voor alle ouders. De
leerkracht nodigt u uit als er vanuit de leerkracht
behoefte is aan een gesprek. Heeft u zelf behoefte
aan een gesprek, dan kunt u dat aangeven bij de
leerkracht.

Afronding schooljaar
De laatste paar weken van het schooljaar zijn voor de leerkrachten altijd drukke weken. Om
te beginnen worden de Cito-toetsen afgenomen, deze moeten vervolgens goed
geanalyseerd worden. We kijken per kind maar ook per groep hoeveel de kinderen vooruit
zijn gegaan en waar we nog extra ondersteuning moeten bieden. Op basis hiervan maken
we dan onze groepsplannen, deze starten we nog op in de huidige groep en ze lopen
vervolgens door in de volgende groep bij de nieuwe leerkracht. Daarna schrijven we de
rapporten en bereiden we de kwartiergesprekken voor. Dit schooljaar zijn we ook bezig
met bekijken hoe we de extra middelen van de overheid volgend schooljaar zo goed

mogelijk kunnen inzetten. Deze plannen worden in het team en in de MR besproken en
daarna kunt u er meer over lezen in dit Wisseltje.

Schoolfotograaf gaat definitief niet door
Het lukt niet meer om dit schooljaar de schoolfotograaf nog te
laten komen. We hebben nu een afspraak gepland aan het begin
van het nieuwe schooljaar. De schoolfotograaf komt op dinsdag 5
oktober. We gaan nog wel proberen om voor de zomervakantie
van iedere groep een leuke groepsfoto te maken. Deze sturen we
u dan toe via de mail.

Dalton en kindgesprekken
De afgelopen twee jaar zijn wij als team geschoold in het
voeren van kindgesprekken. Dit zijn gesprekken tussen de
leerkracht en één kind, waarbij het welbevinden van het kind
centraal staat. We voeren met ieder kind een paar
gesprekken per jaar, zodat alle kinderen weten dat de
leerkracht op de hoogte is van alles wat belangrijk is. In deze
gesprekken kijken we, naast het welbevinden, naar de
ontwikkeling van ieder kind. Wat heb je de afgelopen periode
geleerd, waar wil je je de komende tijd met name op richten? Zo kan het zijn dat ieder kind
zijn of haar eigen leerdoel opstelt. Vanaf komend schooljaar maken we op de daltontaak
ruimte, zodat er iedere week tijd is om aan je eigen leerdoel te werken. Het resultaat
hiervan mag ieder kind in de portfolio stoppen. Zo ziet u, als het portfolio mee naar huis
gaat, waar uw kind mee aan het werk is geweest.

Belang van ventileren en dragen van mondkapjes
Deze week stond in de krant de uitslag van een onderzoek over het
belang van goed ventileren in een school. Het bleek dat op scholen
waar ramen veel open staan en de lokalen regelmatig gelucht
worden, het aantal coronabesmettingen beduidend lager was dan
op scholen waar dit minder goed gebeurd. Als je dit dan ook nog
combineert met het dragen van een mondkapje bij volwassenen
die in het gebouw rondlopen, dan verklein je heel sterk de kans op
een eventuele uitbraak. Bij ons op school houden we ons nauwgezet aan deze
voorschriften en dat hebben we inderdaad gemerkt, we hebben maar 3x een klas in
quarantaine gehad. Laten we hopen dat dit tot aan de zomervakantie zo blijft.

Nieuws van Peuteropvang De Welpen en De Leeuwen

De komende vijf/zes weken zullen we ons gaan bezighouden
met het laatste thema voor de zomervakantie: ‘Oef, wat
warm!’
In dit thema staat warm weer en het verschil tussen warm en
koud centraal. Als het warm weer is, geeft dat aanleiding om
lekker met water te spatten, ijsklontjes te maken en ijsjes te
kopen in de ijscohoek. De kinderen helpen Puk af te koelen,
vergelijken koud en warm water en zien en begrijpen dat sommige voorwerpen op het
water drijven en andere voorwerpen zinken. Ook bekijken en benoemen we de verschillen
tussen winter- en zomerkleding. En hoe we Puk kunnen helpen om het minder warm te
hebben.
Het voorleesverhaal gaat over Gijs en Guusje die in het zwembad gaan spelen.
Oef, van dit thema krijgen we het zeker warm!

MR
Het afgelopen jaar hebben we alle MR-vergaderingen online gevoerd omdat we vanwege
de coronamaatregelen niet bij elkaar konden komen. Voor ons allemaal heel fijn dat we
elkaar in ieder geval hebben kunnen spreken. Normaal gesproken vinden deze
vergaderingen echter op school plaats. De MR vergadert ongeveer 6x per schooljaar.
Vindt u het interessant om eens te komen luisteren waar we het over hebben, dan bent u
van harte welkom. Op de kalender die u aan het begin van het schooljaar ontvangt, staan
de data van de vergaderingen vermeld. De aanvang is om 20.00 uur.

Wist je dat…
 …. het prettig is om vaste leesmomenten in te
plannen? Op bijvoorbeeld dinsdag- en donderdagavond wordt er gelezen in plaats
van tv gekeken. Of wanneer er gekookt wordt, lezen de kinderen.
 … duidelijkheid en structuur ervoor kunnen zorgen dat er daadwerkelijk gelezen
wordt?
 … kinderen deze vaste momenten nodig hebben om ‘in een verhaal’ te komen?
Samen de eerste bladzijden lezen, kan een kind hierbij op weg helpen. Daarna is het
veel gemakkelijker om zelfstandig verder te gaan.

