
 
Agenda 
27 juni t/m 1 juli  Kwartiergesprekken (voor deel van de ouders) 
29 juni   OR-vergadering, 19.30 uur 
4 juli    Informatieavond social media, 20.00 uur  
8 juli    Rapport mee 
11 juli    Musical groep 8 
12 juli    Uitzwaaien groep 8 
14 juli    Laatste schooldag, om 12 uur start de vakantie 
15 juli t/m 26 augustus Zomervakantie 
 
29 augustus   Eerste schooldag 
9 september  Klein Wisseltje 
12 september  OR-vergadering 
14 t/m 16 september Kamp groep 8 
22 september  Nieuwjaarsreceptie 
28 september  Kinderpostzegels 
30 september  Het nieuwe Wisseltje komt uit 
 
Nieuws van de directie  
Dit is al weer het laatste Wisseltje van het schooljaar. Het 
volgende officiële Wisseltje komt pas eind september, dat 
duurt nog echt heel lang. Een flink deel van die tijd is het 
zomervakantie, maar ook de eerste weken van het schooljaar 
vallen erin. Daarom is ook de agenda hierboven zo uitgebreid. Aan het begin van het 
nieuwe schooljaar zullen we een tussentijds Wisseltje mailen, op vrijdag 9 september. Dan 
krijgt u van ons een update. 
 
Het was wederom een heel bijzonder schooljaar. Ook dit jaar hebben we namelijk nog te 
maken gehad met een schoolsluiting en allerlei aanpassingen door corona. We hopen 
natuurlijk dat we het het komend schooljaar op dit gebied wat rustiger aan kunnen doen. 
Gelukkig hebben we de laatste maanden van dit schooljaar heerlijk alle kinderen en 
leerkrachten op school gehad. Iedereen deed weer volop mee. Zo hoort het natuurlijk ook. 
 
Dan rest het mij om iedereen (alvast) een heel fijne zomervakantie toe te wensen. Ik hoop 
dat het lukt om echt tot rust te komen en om op te laden voor een nieuw schooljaar. 



Dalton 
Na de zomervakantie gaan we stap voor stap het werken met de daltontaak 
veranderen. Een aantal vakken gaan we wat vaker op de taak zetten, omdat we 
gezien hebben dat kinderen die heel goed zelfstandig kunnen uitvoeren. Als 
eerste stap gaan we het lezen op de taak zetten. Zo starten we niet langer in 

alle groepen met tegelijkertijd stillezen, maar kunnen de kinderen hun eigen moment op de 
dag kiezen. Komend schooljaar houden we u via ’t Wisseltje op de hoogte. 
 
Formatie  
In onderstaand schema ziet u welke leerkracht komend schooljaar voor de groep van uw 
kind staat. U ziet dat we gaan werken met twee kleutergroepen en twee groepen 3. 
Afgelopen jaar hadden we zoveel kleuters zodat we daar een extra groep moesten starten, 
dit jaar schuiven deze kinderen door naar groep 3. De ouders van de kleutergroepen en de 
twee groepen 3 krijgen begin volgende week de namenlijst van de groepen toegestuurd, 
zodat u weet in welke groep uw kind volgend schooljaar zit. 

 
1/2 Giraffe Juf Marion en juf Ciska 
1/2 Beer 
3a 

Juf Hetty en juf Duriye 
Juf Simone en juf Nelleke 

3b Juf Ellen K en juf Petra 
4 Meester Michel 
5 Juf Linda en juf Diane 
6 Juf Ellen B en juf Mary 
7 Juf Inge en juf Carola 
8 Juf Liëla 

In groep 8 krijgen we komend schooljaar een LIO-stagiaire, zijn naam is Maxwell. Een LIO-
stage is een eindstage van de Pabo. Maxwell komt het hele schooljaar en staat deels 
zelfstandig voor de klas. Liëla geeft dan onder andere extra ondersteuning aan groep 8. 

Rapport en kwartiergesprekken 
Op vrijdag 8 juli krijgt uw kind het rapport en de portfoliomap mee naar 
huis. In deze twee documenten kunt u samen met uw kind lezen hoe 
het afgelopen half jaar is gegaan. De kinderen zijn zelf verantwoordelijk 
voor de inhoud van hun portfolio. In deze map verzamelen ze de 
werkjes waar ze het meest trots op zijn. Leuk om aan uw kind te vragen 

naar de keuze die er gemaakt is. De kinderen van groep 8 krijgen hun rapport na afloop van 
de musical. Na de zomervakantie kunt u beide documenten weer inleveren bij de nieuwe 
leerkracht. 
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.   
 



Afscheid groep 8 en welkom nieuwe groep 8 
We zetten de belangrijkste momenten voor het afscheid van de 
kinderen van groep 8 voor u op een rijtje. Op maandag 11 juli 
voert groep 8 de musical op, overdag voor de kinderen van de 
school. Op maandagavond mogen de ouders en opa’s en oma’s 
komen kijken. Op dinsdag komt groep 8 nog een keertje naar 

school om te helpen met opruimen. Om 14.55 uur nemen we dan met de hele school 
afscheid van de kinderen van groep 8. We maken dan een erehaag waar de kinderen 
doorheen lopen. Zo zwaaien we met z’n allen groep 8 uit. We wensen ze alvast heel veel 
plezier en succes op hun nieuwe school.  
De huidige groep 7 wordt dan de nieuwe groep 8. Zij gaan al snel na de start van het 
schooljaar op kamp. Dit jaar gaan we van woensdag 14 september tot en met vrijdag 16 
september. Komende week krijgen deze kinderen de informatiebrief mee. 
 
Corona 
Helaas steekt op dit moment corona haar neus weer om de deur van de school. We hebben 
al wat kinderen met een positieve test. We hebben de basisafspraken weer onder de 
aandacht van de kinderen gebracht: goed je handen wassen, doe een test bij klachten en 
ben je positief, dan thuisblijven. We hebben voldoende testen op school, u kunt er eentje 
komen halen als dat nodig is. 
 
Jaarverslag op site 
Het schooljaar is al weer bijna afgelopen. Voor ons een mooi moment om terug te kijken 
naar het afgelopen schooljaar, dat doen we middels ons jaarverslag. In dit verslag staat een 
overzicht van alle ontwikkelingen die we dit schooljaar hebben gezet, hoe de resultaten zijn 
geweest en hoe de verwijzing naar het voortgezet onderwijs is. We kijken uiteraard ook 
kort vooruit naar het komend schooljaar. U kunt dit verslag vinden op de website. 
 
Nieuws van Brood en Spelen, de tussenschoolse opvang 
De kinderen vermaken zich prima bij de tussenschoolse 
opvang! 
Begin van de maand hebben we 2 gezellige 
buitenpeelmiddagen met spelletjes gehad. De onderbouw 
heeft een middagje gepicknickt en de bovenbouw heeft een 
tosti-weekje gehad i.v.m. de drukte en spanningen van de cito 
toetsen. Een picknick voor de onderbouw en een tostidag 
voor de bovenbouw wordt zeker in de maand juli ook nog een 
keer georganiseerd. Dit zullen we tegen de kinderen zeggen. 
We missen nog extra handjes op de opvang. Mocht u iemand 
weten dan horen we het heel graag. Bij vragen of 
opmerkingen kunt u me altijd bellen.  
Vriendelijke groet Marieke Baars (06-30283958) namens het 
team van Brood en Spelen.  
 



Nieuws van peuteropvang de Welpen en de Leeuwen 
Op maandag 23 mei zijn we gestart we met het nieuwe Uk & Puk 

thema: ‘Eet smakelijk!’. De laatste dag is donderdag 14 juli.  

In dit thema staat eten centraal. De kinderen ruiken en proeven 

verschillende soorten eten. De kinderen praten over eten of ze iets 

lekker of niet lekker vinden. Ook tafeldekken, de tafel afruimen en 

afwassen komen aan bod.     

Afgelopen week gingen we met de kinderen zaadjes planten en 

zagen we hoe een zaadje een plantje werd. Puk deed het voor in de 

kring en daarna mochten de kinderen zelf zaadjes in aarde doen, een 

beetje water erbij en na een paar dagen was er al een plantje te zien!  

Volgende week gaan de kinderen een eigen placemat maken. Deze gebruiken we in de 

laatste week om het thema af te sluiten met een feestelijk gedekte tafel en wat lekkers 

erbij! 

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie! De peuteropvang is gesloten van 

vrijdag 15 juli t/m zondag 28 augustus. Groetjes van Linda, Ruth, Suzan en Ada. 

 
Wist je dat het Lees Lokaal regelmatig nieuwe boeken aanschaft? 

 
Stink AVI's, Een heel vies boek om zelf te lezen, 
van Jette Schroder 
Een boek vol grappige, vieze verhalen! Leren lezen was nog nooit zó grappig: poep, pies, 
snot en slijm op AVI-niveau M3 tot en met E4. Een AVI-boek dat kinderen zeker willen 
lezen! 
 
 

Lotje Later, van Cees van den Berg 

Lotje wil violiste worden, maar helaas komt wat ze voelt niet uit haar vingers. Als ze begint 
te spelen maken de dieren dat ze wegkomen en slaan alle mensen hun ramen dicht. Lotje 
doet haar best om zich aan de regels van juf Krabbenbak te houden. Maar dan komt ze 
een man met een woonwagen tegen die haar een viool geeft. Hij zegt dat ze zich niets van 
alle regels aan moet trekken. En als Lotje de snaren van de viool bestrijkt, klinkt het 
precies zoals ze het voelt.  

 

De vloek van de kraaientoren, van Michelle Harrison 
Een magisch kinderboek over drie zussen, drie magische voorwerpen en een 
verschrikkelijke vloek. Het eerste deel van deze driedelige serie neemt je mee naar een 
wereld met een snufje magie. De zusjes Betty, Fliss en Charlie wonen op een eiland dat ze 
niet kunnen verlaten, omdat er een eeuwenoude vloek op hun familie rust. Als ze toch 
vertrekken en niet op tijd terug zijn, zullen ze de dood vinden. Op een dag erven de zusjes 
drie geheimzinnige magische voorwerpen, en het avontuur begint te lonken. Zouden ze 
hiermee in staat zijn de vloek op te heffen?  

 

Geld verdienen voor De Wissel 
Sponsor De Wissel door voor je online-aankoop eerst naar de website 
www.sponsorkliks.com te gaan. 

http://www.sponsorkliks.com/

