
 

 

 

 

 

 

 

INFOBULLETIN  

  3 juni 2022 

In deze editie: 

✓ Zomerfeest! 

✓ Formatie 2022-2023 

✓ Telefonisch spreekuur  

Agenda  

✓ 6 juni  : Tweede Pinksterdag, alle kinderen vrij 

✓ 8-10 juni : Kamp groep 8 

✓ 17 juni :  Meer muziek in de klas-concert voor gr 4-8 

✓ 20 juni : MR vergadering 

✓ 24 juni : Zomerfeest! Save the date!  

: Tweede rapport mee 

✓ 27-30 juni : Gespreksweek 

✓ 28 juni : Stoeltjes passen van 10:30 tot 12:00 uur 

✓ 30 juni : Slotviering 

✓ 1 juli  : Studiedag team, alle kinderen vrij! 

✓ 4 juli  : Afscheidsavond 

✓ 11 juli  : Zomervakantie! 

 

Zomerfeest! 

Het is al weer een hele tijd geleden dat we met ouders en kinderen samen het 

zomerfeest hebben kunnen vieren. Zo lang zelfs dat we met het maken van de 

jaarkalender vergeten waren de datum op te nemen hierin. We willen echter wel samen 

met ouders en kinderen het schooljaar fijn afronden. Daarom hier een bericht van de 

zomerfeestcommissie: 

 

Op vrijdag 24 juni staat het zomerfeest gepland. Fijn om dit 

weer samen te mogen vieren. Het ochtendprogramma vieren 

de kinderen in de eigen klas, vanaf het middaguur bent u als 

ouders van harte uitgenodigd om dit samen met ons te vieren. 

Het thema dit jaar is: Samen zijn in zomerse sferen. Het zou 

leuk zijn als iedereen zomers gekleed naar school komt.  

 

Programma: 

8.30-12.00 uur : Ochtendprogramma met juf in eigen klas.  

12.00-12.45 uur : Picknick met eigen gezin op het plein. 

13.00-14.00 uur : Speurtocht rondom school. 

14.00-15.00 uur : Samen zijn op het plein. 

 

Picknick met eigen gezin op het plein 

U bent om 12.00 uur welkom op school en haalt dan uw kind(eren) op uit de klas. Samen 

zoekt u een plekje op het schoolplein om met uw eigen gezin een zelf meegebrachte 



lunch te nuttigen. Denkt u ook aan het meenemen van een picknickkleed. Misschien een 

leuk idee om gezelschapsspelletjes mee te nemen. Indien u als ouder beide niet 

aanwezig kunnen zijn, mag opa/oma u vervangen.  

 

Namens de zomerfeestcommissie, 

Juf Sylvana, juf Yvette en juf Tessa 

 

Speurtocht rondom school 

Na de lunch gaan we een speurtocht rondom school doen. U gaat 

samen met uw kinderen op zoek naar letters, waarmee een zin 

gemaakt moet worden. Op de plattegrond staat aangegeven in 

welk gebied u kunt gaan zoeken.  

 

Samen zijn op het plein 

Als afsluiting van deze gezellige dag komt iedereen 

op het grote plein samen voor een klein hapje en 

drankje. De kinderen hebben 's ochtends een 

zomerse decoratie gemaakt, deze kunt u voor een 

klein prijsje kopen bij een kraampje. Ook zijn er 

kinderboeken te koop uit onze schoolbibliotheek die 

zijn afgeschreven. De opbrengst van de verkoop van 

alle spulletjes is bestemd voor de vervanging van het klimtoestel op het grote plein. 

Denkt u eraan om klein geld mee te nemen? 

 

Formatie 2022-2023 

Wij willen u graag op de hoogte brengen van de groepsindeling voor komend schooljaar 

en hoe wij dit gaan vormgeven.  

Met de nieuwe instroom van leerlingen zover die ons nu bekend is gaan we ervan uit dat 

we op 1 oktober 149 leerlingen hebben, uitgroeiend tot zo’n 160 in de loop van het 

schooljaar. We kunnen volgens de door onze stichting gestelde richtlijnen zes groepen 

formeren. Als team hebben we ervoor gekozen om onze NPO gelden o.a. in te zetten 

voor het vormen van een zevende groep. We kunnen hierdoor kleine groepen vormen 

waar de leerkrachten ruimte en tijd hebben om alles wat er vanuit het Nationaal 

Programma Onderwijs (NPO) op ons af komt goed uit te voeren en de kinderen de extra 

ondersteuning te kunnen geven die ze nodig. Daarmee zijn wij als team tot de volgende 

indeling gekomen:  

 

Groep 1/2a 

Groep 1/2b 

Groep 3 

Groep 4/5 

Groep 5/6 

Groep 7 

Groep 8 

  

We begrijpen dat deze indeling met name voor de huidige groep 4 weer een hele stap is. 

We denken echter dat deze indeling de beste optie is voor dit moment voor de hele 

school.  

 



Het vormen van groep 4/5, 5/6 en 1/2 a of b 

De kinderen die naar groep 1 of 2 gaan kunnen dus in groep 1/2a of 1/2b komen. De 

kinderen die naar groep 5 gaan kunnen in groep 4/5 of 5/6 komen. We zullen voor het 

werken met deze combinaties goed nadenken over hoe de groepen optimaal kunnen 

samenwerken met elkaar en dus ook goed nadenken over waar dat kan in de school. Ook 

zullen we de ondersteuning in deze groepen versterken door de inzet van stagiaires.  

 

Voor de plaatsing van de leerlingen in de groep hanteren we meerdere criteria 

waaronder: 

- het sociale aspect, 

- de verdeling jongens/meisjes, 

- broertjes/zusjes in verschillende groepen, 

- de onderwijsbehoefte van de kinderen gelijkmatig verdelen over de groepen.  

 

We willen de ouders van de huidige groep 1 en 4 de 

gelegenheid geven om hun voorkeur ten aanzien van de 

plaatsing kenbaar te maken. Voor de ouders betekent dit dat 

de leerkrachten hen zullen uitnodigen voor een gesprek, waarin 

samen besproken wordt welke combinatie het beste past bij de 

wensen van ouders, kinderen en school. Er wordt in dit gesprek 

echter nog geen toezeggingen over de plaatsing gedaan. 

Na deze inventarisatie gaan de betrokken leerkrachten samen met de Intern Begeleider 

(juf Carin) een indeling maken. We houden hierbij rekening met de voorkeur 

die ouders aangegeven hebben. Wellicht kunnen niet alle voorkeuren gehonoreerd 

worden. Mocht een leerling niet geplaatst worden in de groep die ouders als voorkeur 

hebben benoemd, zal de leerkracht met deze ouders in gesprek gaan over het waarom 

van deze keuze. 

De definitieve groepsindeling wordt hierna zo spoedig mogelijk aan de ouders van de 

groep gecommuniceerd. Er wordt na het openbaar maken van de groepsindeling niet 

meer geschoven in de verdeling. 

 

De ouders van leerlingen in de andere groepen kunnen, indien er informatie is die 

belangrijk is t.a.v. de indeling, dit kenbaar maken bij de gesprekken in juni of bij de 

gesprekken aan de start van het nieuwe schooljaar. 

 

Welke leerkracht op welke plek: 

De verdeling van de leerkrachten over de diverse groepen is ook zo goed als rond. Zodra 

gesprekken zijn geweest met de ouders van de nieuw te vormen combinatiegroepen 

zullen we het totaalplaatje bekend maken.  

 

Telefonisch spreekuur  

Donderdag 16 juni is er weer een telefonisch spreekuur van Corrie Nauta, 

verpleegkundige jeugdgezondheid van 15.30 – 17.00 uur.  

Buiten deze tijden mag u haar natuurlijk ook benaderen. Mailen werkt dan dikwijls beter 

door lopende planningen. Haar werkdagen zijn ma-di-do. 

Tel: 088 443 33 05 / 06 25644139 (app). 
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