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Nieuwsflits 9
woensdag 26 mei 2021
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Hierbij ontvangt u weer een Nieuwsflits van onze school, zodat u op de hoogte bent van het laatste
nieuws. In de achterliggende weken kon het onderwijs op school gelukkig goed doorgang vinden. Er
hoefden bijna geen klassen naar huis in verband met de coronamaatregelen. Daar zijn we erg dankbaar
voor.
Personeel
Gisteren kregen we het ontstellende bericht dat de man van onze secretaresse Conny van Dijke na een
periode van ernstige ziekte is overleden. We willen Conny van harte condoleren met het smartelijke
verlies en al het nodige toewensen. Mocht de Heere haar goed en nabij willen zijn in deze moeilijke
omstandigheden.
Door het toezichthoudend bestuur is Sophie Kosten benoemd als onderwijsassistent op onze school.
Zij hoopt dit werk samen met juf Eline te gaan doen. Deze juf wordt bekostigd vanuit de gelden, die de
scholen krijgen voor de opgelopen achterstanden bij leerlingen tijdens de coronaperiode.
Juf Petra Kunst is weer in zoverre hersteld dat ze weer lichte werkzaamheden mag gaan oppakken. Ze
hoopt dit geleidelijk te gaan doen. We hopen dat ze na de zomervakantie weer volledig haar werk kan
hervatten.
Juf Judith uit groep 2 heeft in de achterliggende periode haar studie aan de Pabo met goed gevolg
afgerond. Ze is nu officieel gediplomeerd leerkracht. We willen haar via deze weg nogmaals van harte
feliciteren!
Groep 7 en 8
Meester van ’t Hof hoopt bijna te stoppen met zijn werk in groep 7 en 8. U heeft hier al apart informatie
over ontvangen. In de onderstaande tabel willen we aangeven hoe de vervanging tot aan het einde
van het schooljaar geregeld is:
Groep 7
Groep 8
Maandag
Juf Jolien Meijer
Juf Elly Goedegebuure
Dinsdag
Juf Jolien Meijer
Juf Elly Goedegebuure
Woensdag
Juf Jolien Meijer
Juf Judith van Rossum
Donderdag
Juf Jolien Meijer
Juf Judith van Rossum
Vrijdag
Juf Liesbeth Roozemond
Juf Liesbeth Roozemond
We zijn blij dat er op deze wijze een stabiele oplossing is tot aan de zomervakantie voor de groepen 7
en 8.
Eindtoets groep 8
Voor de meivakantie hebben de leerlingen van groep 8 de eindtoets gemaakt. Inmiddels hebben we
de uitslag binnen op school. Deze wordt met de leerlingen meegegeven naar huis.
Schoolreizen
Dit cursusjaar zullen naar alle waarschijnlijkheid de jaarlijkse schoolreizen weer een andere invulling
krijgen. Per klas zal er gekeken worden wat de mogelijkheden zijn en hoe er toch dingen georganiseerd
kunnen worden, ondanks de coronamaatregelen. Ook dit jaar wordt er geen bijdrage van ouders
gevraagd voor de schoolreizen.

Leerlingenzorg
Op de woensdag voor Hemelvaartsdag hadden de leerlingen vrij in verband met een studiedag van het
personeel. We hebben met elkaar nagedacht over een betere structuur en inhoud van de
leerlingenzorg op onze school. Onder leiding van juf Elly (onze intern begeleider) zijn diverse afspraken
gemaakt en doelen benoemd. Dit geheel moet leiden tot een zorgplan, waarin duidelijk beschreven
staat hoe we werken en wat er nodig is om leerlingen de juiste zorg te bieden. Dit kan zowel in de klas
zijn, als ook daarbuiten.
Tot zover het nieuws van onze school. Ontvang een hartelijke groet!
Namen het team,
T. de Waard
Agenda: (Voor alle data geldt: D.V.)
Woensdag 2 juni:
Afscheidsdag van meester Van ’t Hof
Maandag 5 juli:
fotograaf op school
Maandag 19 juli:
Afscheidsavond groep 8
Vrijdag 23 juli:
Laatste schoolmorgen, de leerlingen krijgen om 12 uur vakantie

