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Beste ouder(s)/verzorger(s),
Volgende week wordt het een dolle week….De Dolle Vaartdagen, groep 8 op kamp…voor de kinderen
even anders genieten van een schoolweek.
We hopen natuurlijk op zonnig weer…hoewel dat ook een keerzijde heeft.
We hebben eerder al geadviseerd om met zonnig weer kinderen ’s ochtends al in te smeren, daarnaast
zien we ook veel kinderen met een petje of hoedje naar school komen…heel verstandig.
Het gebruik van de ijzeren glijbaan is ook een aandachtspuntje, deze kan heet worden en voor nare
brandplekken zorgen.
Op school zorgen we voor voldoende koeling en mogen de kinderen tussendoor water drinken.
Komende dinsdag ontvangt uw kind het portfolio en de leerlingenlijst voor het nieuwe schooljaar, meer
hierover verderop in deze nieuwsbrief.
Het team van De Vaart
Terugkoppeling ouderenquête
N.a.v. de ouderenquête zijn verdiepende vragen gesteld waarop 27 ouders
gereageerd hebben.
Deze reacties zijn met de MR besproken, van daaruit zijn enkele
actiepunten naar voren gekomen.
In grote lijnen komt het erop neer dat er vooral persoonlijk contact gemist
wordt en dat de wijze van communiceren niet altijd duidelijk is. Een deel
hiervan is in ontwikkeling, een deel blijkt echter ook onbekend.
Ons streven is om meer duidelijkheid te bieden rond
communicatiemogelijkheden en afspraken en de drempel in het contact met ouders te verlagen.
Voorgenomen acties:
- Bij het Startgesprek aan het begin van het schooljaar vragen naar de behoeften van ouders
m.b.t. contact
- Kenbaar maken dat het toegestaan is om de school na 14 uur binnen te lopen om een afspraak
te maken of een korte mededeling te doen
- Blogs echt 1x per 2 weken uitbrengen met daarin informatie over wat er in de unit en/of
basisgroep gedaan wordt
- Pilot met inloopmomenten voor ouders van unit 1/2
- Inloopspreekuur directie, iedere woensdag tussen 8.30 en 9.00 uur
- Ouders informeren als er externe invallers ingezet worden
- Inloopmomenten na schooltijd koppelen aan projecten
- Pilot ouders meelopen met jarigen in unit 1/2 en groep 3
- Ouders bewuster maken van wat wel kan en mag
- Mogelijkheid bekijken om een informatieavond voor iedere unit/basisgroep te organiseren
waarbij ouders geïnformeerd worden over communicatie en wederzijdse verwachtingen

Unitindeling (herhaling)
De unitindeling voor het komend schooljaar ziet er nagenoeg hetzelfde uit als dit schooljaar.
Er zijn twee onderbouwunits met ieder drie basisgroepen, de middenbouwunit gaat van 4 naar 5
basisgroepen (over de eventuele gevolgen zijn de ouders van de betreffende unit apart ingelicht) en er
zijn twee bovenbouwunits. Eén unit 5/6 met 4 basisgroepen en één unit 7/8 met 5 basisgroepen.
In principe geldt dat we streven naar zo min mogelijk verandering, wat betekent dat in principe de
jaargroepen in zijn geheel doorschuiven naar het volgende jaar. Daarnaast blijven de meeste
leerkrachten in hun huidige basisgroep en behouden dus ook een groot deel van hun huidige leerlingen.
Vanwege het feit dat er enkele collega’s afscheid nemen en er vacatures zijn, ontkomen we niet aan
enkele wisselingen. Op dit moment zijn er nog vacatures voor een leerkracht in groep 1/2, een
leerkracht in 3/4 en een onderwijsassistent in unit 1/2. Daarnaast zijn er twee collega’s die met
zwangerschapsverlof zijn/gaan. De invulling van vervanging is hier gedeeltelijk van bekend.
Wat dit concreet betekent is terug te zien in het overzicht dat als bijlage is toegevoegd, deze is enigszins
aangepast.
De leerlingverdeling gaat op 21 juni, samen met het portfolio mee naar huis.
Gevonden voorwerpen
Iedere unit verzameld gevonden voorwerpen waarvan aangenomen
wordt dat het eigendom is van een kind van de betreffende unit.
Daarnaast bewaart ook de beheerder (Erik) gevonden voorwerpen.
Mocht het zoekgeraakte voorwerp niet op de unit of bij Erik liggen,
loop dan gerust een rondje door de school en check bij andere units of
kapstokken.
In sommige gevallen blijkt ook dat kinderen per ongeluk een verkeerde
jas of tas meenemen.
Afgelopen week is bijvoorbeeld Nikki uit groep 5/6 haar jas met daarin een kostbaar ringetje
kwijtgeraakt. Dus mocht u denken “er hangt een vreemde jas aan de kapstok….”
De Dolle Vaartdagen
Inmiddels hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 7 een mooie uitnodiging ontvangen voor De Dolle
Vaartdagen. Een mooie nieuwe traditie is geboren en de voorbereidingen zijn in volle gang.
De Dolle Vaartdagen zijn meer dan een gewone spelletjesdag, ouders en leerkrachten hebben ervoor
gezorgd dat er echt iets “anders dan anders” te doen is.
Ook hierbij geldt dat we echt niet zonder ouderhulp kunnen…en we missen nog flink wat ouders om te
zorgen dat deze dagen een succes worden.
Kijk alstublieft in uw agenda of er ruimte is om aan te sluiten bij (één van) deze dagen, aanmelden kan
via Schoudercom.
In een eerder bericht is al aangegeven hoe deze dagen zijn ontstaan en waarom er dit schooljaar geen
schoolreis plaatsvindt. Wij realiseren ons dat er nog steeds verschillend gedacht wordt over besluiten
die zijn genomen. Het is aan de school en de ouders om te zorgen dat De Dolle Vaartdagen een succes
worden en dat de kinderen hier vooral van gaan genieten.
We hopen (letterlijk en figuurlijk) dat de wolken voor de zon verdwijnen…

Gezonde school
Wist je dat….
de gemiddelde Nederlander al in juli zijn jaarlijks aanbevolen suiker
hoeveelheid binnen heeft?
(Volgens het voedingscentrum.)
Meer lezen over de invloed van suiker, klik hier.
Vera
Wel al bekend, maar nog niet officieel vermeld…
Juf Sandra en haar man hebben op vrijdag 20 mei een prachtige dochter gekregen, Vera.
Het gaat heel goed met Vera en juf Sandra en ze is inmiddels al een paar keer op school geweest.
Wij wensen haar een prachtig leven toe!

Belangrijke data
22 t/m 24 juni
21 t/m 24 juni
27 t/m 30 juni
4 en 5 juli
7 juli
8 juli
9 juli t/m 21 augustus

Kamp groep 8
De Dolle Vaartdagen groepen 1 t/m 7
Facultatieve oudergesprekken
Afscheidsavonden groep 8
Kennismaking groep en leerkrachten schooljaar 2022-2023
Studiedag, alle kinderen vrij en start van de zomervakantie
Zomervakantie

Bijlagen

•
•
•

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
24 uur van Ter Aar
CJG

Groepsbezetting schooljaar 2022-2023
Unit 1-2 A
ma
di
1/2A
Vacature
Vacature
1/2B
Marian Dufrenne
Marian Dufrenne
1/2C
Laura Egberts
Laura Egberts
Onderwijsassistent: Lisa Houtman (ma t/m vrij)

1/2D
1/2 E
1/2 F

ma
Denice Blikman
Sandra Niesing
Kitty Hartsinck

di
Denice Blikman
Sandra Niesing
Kitty Hartsinck

wo
Vacature
Marina Wijfje
Laura Egberts

do
Marina Wijfje
Marian Dufrenne
Laura Egberts

vr
Marina Wijfje
Marian Dufrenne
Laura Egberts

wo
Denice Blikman
Sandra Niesing
Tjitske Kaspers

do
Denice Blikman
Barbara Pedroli
Tjitske Kaspers

vr
Denice Blikman
Barbara Pedroli
Tjitske Kaspers

Onderwijsassistent: Tanja Bouwmeester (ma, do, vrij).
Sandra Niesing heeft zwangerschapsverlof tot herfstvakantie, dit verlof wordt ingevuld door Jolanda Heijkoop
Tjitske Kaspers gaat vanaf zomervakantie met verlof. Invulling verlof staat nog open.
Vacature onderwijsassistent voor twee dagen.
Unit 3-4
ma
3/4A
Suzanne van
Leeuwen

di
Suzanne van
Leeuwen

3/4B
3/4C

Yara Bruggeman
Evelien Grandia

3/4D

Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest

3/4E

do
Suzanne van
Leeuwen

vr
Suzanne van
Leeuwen

Yara Bruggeman
Evelien Grandia

wo
Suzanne van
Leeuwen/Danielle
Kreb
Yara Bruggeman
Vacature

Yara Bruggeman
Vacature

Yara Bruggeman
Vacature

Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest

Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest

Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest

Yvonne
Hoogenboom*
Joyce van Soest

Onderwijsassistenten: Wilma Ouwerkerk (ma t/m vrij) en Jannie Domburg (ma t/m do)
*Yvonne zal begin van het schooljaar nog niet volledig aan het werk zijn, invulling vervanging staat nog open.
Unit 5-6
ma
5/6A
Lianne
Burgerhout
5/6B
Donja Brug
5/6C
Willemieke
Kolman
5/6D
Astrid Haak

di
Lianne Burgerhout

wo
Denise Hendriks

do
Denise Hendriks

vr
Lianne Burgerhout

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Willemieke Kolman

Donja Brug
Vacature

Astrid Haak

Annet Priester

Annet Priester

Astrid Haak/Annet
Priester

wo
Evelyn Vis
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol

do
Marjan Koole
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol

Marloes Buikema
Silvia van Geene

Marloes Buikema
Silvia van Geene

vr
Marjan Koole
Stéphanie Kleijn
Sabine van Tol/
Shirley van Kesteren
Marloes Buikema
Silvia van Geene

Leerkrachtondersteuner: Sybke Reatsch (ma t/m vrij)
Unit 7-8
ma
7/8A
Evelyn Vis
7/8B
Stéphanie Kleijn
7/8C
Shirley van
Kesteren
7/8D
Marloes Buikema
7/8E
Silvia van Geene

di
Evelyn Vis
Stéphanie Kleijn
Shirley van
Kesteren
Marloes Buikema
Silvia van Geene

Leerkrachtondersteuners: Anja Poelwijk (ma, di, do) en Roeland Smeenk (ma, di, vrij)

Nieuwsbriefartikel

Tweelingen samen of apart naar school?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert binnenkort de online lezing “Tweelingen
samen of apart naar school?” voor ouders van een meerling tussen de 2,5 en 12 jaar. Ook
leerkrachten en pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom.

Moeten tweelingen apart of samen in één klas worden geplaatst?
Het is een veel gestelde vraag van ouders aan
tweelingdeskundige en ontwikkelingspsychologe Coks Feenstra.
Tijd voor deskundig advies. Wat is de beste keuze en waarom?

Coks Feenstra, ontwikkelingspsychologe en auteur van ‘Het
Grote Tweelingenboek’, zal uitgebreid hierover spreken. Vanaf
de kinderopvang tot en met de middelbare school. Thema’s als
identiteitsontwikkeling, de band tussen een tweeling, spraak taalontwikkeling, autonomie en andere zullen hierbij aan bod
komen.

Gaat je meerling binnenkort naar de kinderopvang of naar school, en twijf el je of ze in dezelf de of aparte
klassen moeten? Feenstra geef t tips waar je als ouders op moet letten om tot een goede beslissing te
komen.

De online lezing vindt plaats op donderdag 23 juni 2022 van 19.30 – 21.30 uur via het programma
Zoom. Deelname is gratis.

Voor aanmelden en meer informatie ga naar www.cjgcursus.nl of klik op deze link
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