Nieuwsbrief 13, 26 juni 2020
Beste ouder(s) / verzorger(s),
Vanaf 8 juni zijn we weer volop in bedrijf. De leerlingen in de school, jullie nog erbuiten, sorry, maar
dat zijn nog even de regels. Ondanks de hitte van deze week, zien we veel activiteiten. Natuurlijk de
leerlingen van groep 8 die toch hun musical, met restricties, gaan uitvoeren. Groep 6 heeft de eerste
oogst uit de moestuin gehaald. Hoewel alles “gewoon” lijkt, letten we erg op de hygiëne. Leerlingen
wassen vaak hun handen. Leerkrachten onderling houden 1 ½ meter afstand, dat lukt dus niet met
onze leerlingen. Tot nu toe zijn leerkrachten niet ziek geworden. We blijven voorzichtig.

We blijven ons aan de richtlijnen houden, samen met jullie!
Natuurlijk zijn we volop bezig om dit schooljaar 2019-2020 af te ronden. Volgende week komt het 2de
rapport mee naar huis, een rapport anders dan anders en waar jullie ook een bijdragen aan leveren!
Een wellicht historisch rapport.
Natuurlijk zijn we ook volop bezig met het schooljaar 2020-2021. Afgelopen woensdag hebben we ’s
avonds met onze MR de groepsindeling en bemensing gedeeld.
Graag brengen we jullie op de hoogte van de groepsindeling en bemensing voor het schooljaar 20202021. De leerkrachten hebben vandaag de leerlingen hierover ingelicht.
De verdeling van de groepen en de leerkrachten voor het schooljaar 2020-2021 is als volgt:

Groep
Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 2/3
Inloopkleuter
groep
Groep 3A
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

Leerkrachten
Ina Koorn, Ada Blitterswijk
Kaylee Brinkhof
Coeny Meijers, Marloes de Jong
Vanaf 1 maart 2021
Myrthe ten Ham
Dieke van Pelt, Josien Kruisselbrink
Jasmijn Alflen, Mignon Vughs
Trige Postma, Jeanette van Osch
Willemien van Dijk, Jorike Mocking
Wim Pieter Westerkamp

Toelichting:
 Volgend jaar starten we met 2 kleutergroepen1/2 en een groep 2/3.
 De huidige groep 1/2A van juf Coeny en juf Marloes wordt groep 2/3. Beide leerkrachten hebben
ervaring in het begeleiden van groepen 2/3.
 De keuze voor een groep 2/3 voorkomt dat er een hele grote groep 3 komt. Naast deze
getalsmatige keuze, ligt er een onderwijskundige visie aan ten grondslag. De afgelopen 2 jaar
hebben de leerkrachten uit de onderbouw (1-2-3) in een leerteam onderzocht hoe we het spelend
leren en doelgericht werken meer vorm kunnen geven. Komend jaar gaan we dat verder
ontwikkelen. Mochten jullie vragen hebben, stel ze gerust aan de leerkrachten.
 Vanaf 1 maart 2021 willen we een 3de inloopkleutergroep starten.
 We zetten extra ondersteuning in bij groepen die groot zijn of een hogere zorgbehoefte hebben.
Deze inzet bestaat o.a. uit ‘extra handen’ door middel van inzet van juf Mieke, juf Sophia, juf
Marije en studenten van de Marnix Academie. Zij helpen kinderen in kleine groepjes of zorgen
ervoor dat de vaste leerkracht dit kan doen.
















Regelmatig hebben we met de MR de voortgang van het proces van de groepsindeling en
bemensing besproken. We zijn blij met de feedback die we van de oudergeleding krijgen.
4de jaars student Esther Meijer begeleidt groep 8 twee dagen in de week. Zij is afgelopen jaar ook
student op Wereldwijs in groep 6. Meester Wim Pieter is haar mentor.
Vanzelfsprekend zullen ook eerste-, tweede- en derdejaars studenten stagelopen op Wereldwijs.
Vanuit de regering hebben we gelden gekregen voor het beperken van de werkdruk. Met het
schoolteam hebben we afgesproken:
o Dat er leerkrachten zijn die extra dagen op school zijn om aan verschillende groepen les
te geven. De groepsleerkrachten hebben tijd om kindgesprekken te voeren, kinderen te
toetsen of administratieve taken, zoals bijvoorbeeld het schrijven van de rapporten, uit te
voeren.
o De groepen 7 en 8 houden hun vakleerkracht gym op de donderdag.
o Juf Mignon volgt de post-HBO-opleiding “Bevoegdheid bewegingsonderwijs”. Zij zal de
gymnastieklessen op de woensdag verzorgen voor de groepen 2/3 t/m 6.
o Voor de kleutergroepen proberen we ook een vakleerkracht bewegingsonderwijs te
vinden.
o Juf Trige houdt tijd om ICT-taken uit te voeren.
De zorg voor en het volgen van de kinderen van groep 1 t/m 8, blijft in handen van Sophia
Praagman, intern begeleider. In januari zal er een nieuwe intern begeleidster komen. De
gesprekken hierover zijn gaande.
Mieke Fries, remedial teacher, zal de kinderen met een specifieke leerbehoefte begeleiden.
Juf Marije Schadee begeleidt groepjes leerlingen op een aantal ochtenden.
Meester Wim Pieter begeleidt de Eureka-groep. Juf Willemien ondersteunt het Toptalent
programma in de klassen. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er voldoende aandacht is voor
extra uitdaging in de groep.
Hanneke de Wolf blijft onze administratie beheren.
Daniëlle Reinhard blijft onze conciërge, ondersteunt in enkele groepen en zij begeleidt groepjes
leerlingen.
Vakleerkracht handvaardigheid Margreet de Borst gaat volgend jaar door met haar werk op
Wereldwijs. We zijn daar erg blij om.
Juf Marijke gaat met pensioen, maar verzorgt muzieklessen, op vrijwillige basis, in de groepen 16. Ook dat maakt ons en de leerlingen blij.
Jorike Mocking en René Tips vormen samen de directie. In maart komt er een nieuwe directeur in
verband met het pensioen van René. We zijn in gesprek met ons bestuur om deze opvolging goed
te laten verlopen.

Wisseldag
Kennismaken met de nieuwe leerkracht(en) doen we op donderdag 9 juli.
Overige nieuws
 Hybride onderwijs: zo noemen we het onderwijs tijdens en na het coronatijdperk. We geven
jullie allemaal een pluim voor het vele werk dat jullie thuis hebben gedaan met jullie
kind(eren).
 Zomerfeest kleuters: op woensdag 1 juli houden de kleuters hun jaarlijkse zomerfeest op het
plein, helaas zonder ouders. We houden het dus klein, maar welk gezellig.
Agenda
Juni
26
Nieuwsbrief 13 verschijnt
Juli
3
Rapport 2 verschijnt (aangepast)
9
Wisselmoment
10-13 Afscheid groep 8, aangepast aan de corona maatregelen
16
Nieuwsbrief 14 verschijnt
17
Laatste schooldag vrijaf
20-30/8 Zomervakantie

