
 

Beste ouders, verzorgers en leerlingen, 
 
Terwijl ik dit schrijf wordt er door groep 8 hard geoefend met de musical. Een teken dat we richting 
het eind van het schooljaar gaan. Dit voelt wel heel dubbel want voor ons gevoel zitten we nog 
midden in het schooljaar. Doordat de januari-toetsen en de rapporten een stuk later zijn afgenomen 
en meegegeven voelt het alsof we nog maar kort bezig zijn met deze periode (en dat is natuurlijk 
ook wel zo).  
 
Ondertussen in de school 
In de achterliggende weken hebben we met elkaar een mooie periode gehad waarin we 
Hemelvaartsdag en Pinksteren mochten vieren. Wat wilden we dit graag met u samen vieren! We 
hopen dat we weer snel met alle kinderen en met u samen mogen komen.  
 
In de meivakantie overleed de moeder van juf Ligtermoet. Het ging allemaal erg snel en kwam vrij 
onverwacht. Ook langs deze weg nogmaals veel sterkte. Ook in een aantal gezinnen kwam verdriet 
vanwege het overlijden van een familielid. Ook deze gezinnen wensen we veel sterkte in het verlies.  
 
Verder hebben we in de achterliggende tijd vooral hard gewerkt om te werken aan de basisvakken. 
We merken schoolbreed dat er geen grote achterstanden zijn ontstaan maar dat het wel belangrijk is 
om nu goed aandacht te schenken aan rekenen, taal en lezen.  
Groep 8 heeft de eindtoets gemaakt en in middels is de uitslag binnen. De kinderen hebben laten 
zien wat zij kunnen en dit is van bijna iedereen ook naar verwachting. En nu is het voor hen 
toewerken naar het afscheid. Hoe dat er uit komt te zien in dit jaar is nog niet helemaal duidelijk; in 
ieder geval kijken we wat er past binnen de mogelijkheden die er zijn om hen een onvergetelijk 
afscheid te geven.  
 
Vervanging leerkrachten 
Ook wij merken steeds meer dat het moeilijk is om afwezige leerkrachten te vervangen. In de 
achterliggende weken hebben we nu één keer een klas vrij moeten geven omdat er geen vervanging 
beschikbaar was. We hopen dat het bij deze ene klas blijft maar beseffen ook dat het zomaar anders 
kan zijn.   
 
Hoofdluis 
We hebben de laatste weken een paar keer gehoord dat in een klas hoofdluis was (die klassen zijn 
apart benaderd). We merken dat dit vooral in de onderbouw is.  
Morgen gaan we daarom zelf als leerkrachten eenmalig alle kinderen van de onderbouw langs 
voor een check. Wilt u hier rekening mee houden? 
 
Oudercommissie 
Binnen onze school hebben we een oudercommissie die ons helpt bij het organiseren van 
activiteiten, klusjes die blijven liggen, etc. Dit jaar nemen een aantal ouders afscheid van de 
oudercommissie en we zijn nu op zoek naar één ouder die mee wil helpen in de oudercommissie. 
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Martine te Morsche (zij zit namens het 
personeel bij de oudercommissie). 
Bent u de ouder die wij zoeken voor de oudercommissie dan mag dat ook doorgegeven worden aan 
Martine te Morsche.  
 



 

Streetwise 
Op 4 juni hopen we mee te doen met ANWB-Streetwise. De kinderen krijgen deze week een 
informatiefolder mee met daarin informatie over het programma (of dat hebben ze al gehad).  
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u meer informatie over het programma van de groepen.  
Hieronder nog een aantal aandachtspunten. 
 
Voor alle groepen: 

• Voor één van de onderdelen wordt vanaf ongeveer 07.30 uur tot 10.30 uur de 
Uddelsekampweg afgezet door de gemeente. U kan dus niet met de auto bij de school 
komen aan die kant. Met de fiets kan er wel langs worden gereden.  
De buurtbewoners zullen we hier ook over informeren.  

• Streetwise heeft dit jaar een aantal aanpassingen gedaan waardoor zij zich aan de geldende 
regels rondom corona houden.  

 
Voor groep 3/4: 

• De kinderen van groep 3/4 worden op deze dag niet bij school verwacht om half 9 maar bij 
de gymzaal aan de Uttilochweg. Wilt u ervoor zorgen dat zij daar zijn? Vraag van de 
brandweer is om wel goed op te letten waar de fietsen dan neer worden gezet.  

 
Voor groep 7/8: 

• De leerlingen van groep 7/8 moeten hun fiets mee naar school.  

• Bij regenachtig weer is het handig om regenkleding mee te nemen.  
  
Nieuwe leerling 

In de achterliggende tijd is Jim Schouten 4 jaar geworden en dus gestart bij ons op school. Jim we 
wensen je een fijne en goede tijd toe bij ons op school.  
 
Wie wil ons helpen? 
Gras 
Aan het eind van het schooljaar zullen Aalt en Carola Koetsier stoppen met het verzorgen van het 
gras. Daarom de vraag wie ons wil helpen met het gras vanaf de zomervakantie. Het gaat om het 
maaien van het gras en het besproeien ervan in met name droge periodes.  
 
Vlag 
Ook kwam er nog een andere vraag bij ons op. Wij vinden het mooi dat we de vlag uithangen bij 
bijzondere dagen (verjaardagen koningshuis, 4 en 5 mei, etc.). Nu vallen die dagen niet altijd op 
schooldagen. Is er iemand die voor ons de vlag wil ophangen en aan het eind van de dag er weer wil 
afhalen op deze dagen? 
 
Voor beide oproepen geldt dat als u wil helpen of meer informatie wil dat kan bij Colinda van 
Milligen.  
 
 
 
 
 



 

Vakantierooster 2021-2022 
Hierbij ontvangt u alvast het vakantierooster voor volgend jaar. De studiedagen zijn we nog aan het 

plannen; zodra we daar meer van weten hoort u dat van ons.  

18 – 22 oktober   Herfstvakantie 

27 december – 7 januari Kerstvakantie 

28 februari – 4 maart  Voorjaarsvakantie 

15 – 18 april   Goede Vrijdag en Pasen 

25 april – 6 mei   Meivakantie 

26 en 27 mei   Hemelvaart 

6 juni    Tweede Pinksterdag 

Vanaf 11 juli   Zomervakantie  

 
Vanuit de MR 
De MR heeft op 12 mei weer vergaderd. We hebben onder andere de volgende onderwerpen 

besproken. 

• Ouderbijdrage. Deze wordt, na instemming verhoogd, van 12,50 naar 15,00 per kind. Wat de MR 

opvalt is dat er nog best een aanzienlijk deel van de ouders geen ouderbijdrage heeft betaald. Er 

wordt bekeken wat de redenen kunnen zijn.  

• Schooltijden. Door de Coronacrisis hebben we nu te maken met een continurooster. Hier zijn 

voor- en nadelen bij te noemen. Vanuit school is de wens om, als het weer kan, het gebruikelijke 

rooster weer te gebruiken. Advies is om dit t.z.t. wel een keer te evalueren. 

• Werkdrukmiddelen. Vanuit de overheid zijn er middelen beschikbaar om de werkdruk aan te 

pakken. In overleg met het team is er gekozen voor inzet op personeel. Dat betekent dat er 

bijvoorbeeld meer ruimte is voor een onderwijsassistent.  De MR stemt hier mee in. 

 

BSO 
Op dit moment wordt er nog hard gezocht naar personeel. Er komt een nieuwe advertentie en we 
hopen dat u deze ook weer veel wilt delen en misschien nog iemand kan overhalen om bij ons te 
werken bij de BSO. Kent u iemand die interesse heeft dan kan hij/zij contact opnemen met Arianne 
Stoffer: arianne.stoffer@cnskinderopvang.nl 
 
Donderdagmiddag is er na schooltijd een inspecteur geweest om de ruimtes te bekijken waar de BSO 
gebruik van wil maken. Er is mondeling een positieve terugkoppeling geweest en het is nu wachten 
op het officiële rapport. Wanneer dat binnen is zullen we met officiële inschrijving etc. kunnen 
starten.  
 
Agenda 
 

31 mei – 17 juni Toetsweek Graag in deze week geen afspraken plannen 
waardoor kinderen dagen/dagdelen missen 

4 juni ANWB Streetwise  aangepaste versie waar nodig 

18 – 21 juni Studiedagen team Kinderen zijn van vrijdag tot en met maandag 
vrij 

30 juni – 2 juli Kamp groep 8 Zoals het nu lijkt gaat het door maar dan wel in 
een aangepaste versie.  

6 juli Feestdag (ipv schoolreizen)  
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9 juli Rapport mee  

12 juli Afscheid groep 8  

13, 14, 15 juli Grote schoonmaak  

16 juli Sing-out op het plein 
(jaarafsluiting) 

 

 
Tot slot 

Aan het eind van deze nieuwsbrief rest mij u mede namens het team een fijne week toe te wensen.  
 

 
Hartelijke groet, 
Colinda van Milligen 
 
 


