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Toetsweken
Kamp groep 7-8
Schoolreisje
Studiedag; de kinderen zijn
vrij.
Rapporten gaan mee
Oudergesprekken
Musical en afscheid groep 8
Laatste schooldag

Laatste weken.
En zo zijn we in de laatste weken van dit wonderlijke schooljaar aangeland. Nog een paar drukke
weken met CITO toetsen, een alternatief schoolreisje, een ietwat anders dan anders kamp voor
groep 7-8 en een musical waarvan we nog niet weten of we die met ouders als publiek op kunnen
voeren.
De formatie is rond, u heeft de brief vorige week ontvangen.
We zijn diverse zaken aan het afronden en ook alweer dingen aan het plannen voor het nieuwe
schooljaar. Zo hebben we nog een paar drukke, maar mooie weken voor de boeg.

Subsidie scholen m.b.t. leerachterstanden door corona.
In de media heeft u veelvuldig kunnen lezen over de 8,5 miljard subsidie die uitgegeven wordt voor
leerachterstanden die ontstaan zouden zijn door de corona.
Uit de berichten zou je kunnen opmaken dat elke school voor elke kind een bepaald bedrag krijgt.
Dit is echter niet het geval. Het ministerie van OCW heeft bepaald dat wanneer je aanspraak wilt
maken op de subsidie dat je als school een plan indient bij je bestuur. In dit plan moet omschreven
staan op welk gebied achterstand is ontstaan, hoe groot die achterstand is, welk plan je hebt
gemaakt om deze achterstand in te halen en hoeveel geld je daarvoor nodig denkt te hebben. De
afgelopen tijd hebben wij als school goed bekeken waar kinderen eventueel nadeel hebben
ondervonden van de thuiswerkperiode. Onze conclusie is dat door de kleine groepen, het directe
contact en de inzet die we na de thuiswerkperiode hebben kunnen doen weinig nadelen hebben
opgeleverd. Vanzelfsprekend blijven we dit in de komende periode nauwlettend in de gaten houden.
Elk jaar werken we met een schoolontwikkelplan, waarin we de verbeterpunten voor het komende
schooljaar beschrijven. Zo ook dit jaar. Hierin beschrijven we een aantal vakken die we extra
aandacht willen geven. Voor de uitvoering van dit plan kunnen we een deel van de subsidie
aanvragen.
Momenteel zijn we bezig om dit plan te schrijven. Dit dient voor de grote vakantie te zijn ingediend.
Het plan zal worden besproken met de MR.

Groep 8 (en een beetje 7)
Voor groep 8 zijn deze laatste weken op de basisschool een spannende tijd. Zij zijn zich druk aan het
voorbereiden op de eindmusical en hopen dat zij deze kunnen opvoeren voor hun ouders. Wij hopen
dat ook, maar moeten kijken naar wat mogelijk is binnen de coronamaatregelen. We houden u op
de hoogte. Groep 8 gaat op schoolkamp van woensdag 9 juni t/m vrijdag 11 juni. Ook hier houden
we weer rekening met de coronamaatregelen. Groep 7 gaat gezellig mee op kamp. Groep 6 blijft op
school.

Toets-weken
In de periode van 25 mei t/m 11 juni zijn de toets weken voor de groepen 1 t/m 7. Wij verzoeken u
vriendelijk om bezoeken aan (tand)artsen e.d. na schooltijd te plannen.

Schoolreisje en schoolfeest.
Door de coronamaatregelen is het nog steeds lastig om op schoolreis te gaan. Gelukkig zijn er wel
een aantal speeltuinen open. We zijn momenteel aan het uitzoeken wat hierin mogelijk is wat
betreft vervoer voor vrijdag 18 juni. U wordt hier nog verder over geïnformeerd. Zoals gewoonlijk
wordt het schoolreisje betaald door de OR. Zij betalen ook voor de ouders die als begeleiding
meegaan en het eventuele eten en drinken op die dag.
Het jaarlijkse schoolfeest kunnen we dit jaar helaas niet organiseren.

Studiedag.
Op maandag 21 juni heeft het team een studiedag met aansluitend een teamuitje. De kinderen zijn
deze dag vrij.

Schooldichter.
Helaas verschijnt er geen gedichtenbundel! Vanwege te weinig aanmeldingen zullen de gedichten
van de kinderen niet in een bundel verschijnen. De kosten zouden anders te hoog worden.

Bedankt!!
Bij deze willen we alle ouders die geholpen hebben om de speelplaats onkruid vrij te maken en
sommige onderdelen van een verfje hebben voorzien van harte bedanken voor hun inzet. Het ziet er
allemaal keurig en lekker fris uit. Heel erg bedankt Hanny, Saar, Michaela, Miranda, Arjen, Talitha,
Niels en Annika!

Nieuws uit de groepen.
Groep 1-2-3.
De maand april en mei stonden bij groep 1 en 2 in het teken van “bijen en bloemen”. We hebben de
prentenboeken Het bezige bijtje en Een zaadje in de wind met elkaar bekeken en besproken. De
kinderen hebben in bloempotten zaadjes gezaaid en die komen nu al mooi op. Ze hebben daarbij
een bij geknutseld. Ook hebben we o.a. een opzegversje geleerd:
Toe maar bijtje- zoem, zoem, zoem,
vlieg maar weer van bloem naar bloem.
En daarna- vlug, vlug, vlug,
naar je bijenkorfje terug.
Ga daar zoete honing maken,
die uitstekend zal gaan smaken.
Dan wil ik straks wel proberen,
alles op mijn brood te smeren.
De kinderen hebben ook allemaal een mooie tekening gemaakt voor hun groeiboek, dit is een boek
met tekeningen, die ze meekrijgen als ze naar groep 3 gaan.

Verder hadden we kikkervisjes in de klas. Elke dag hebben we ze bekeken met een vergrootglas en
nu krijgen ze na de achterpootjes ook al voorpootjes, dus vrijdag gaan we ze vrijlaten dat hebben we
met elkaar afgesproken. Verder doen we natuurlijk nog veel meer hier in groep 1 en 2.

Groep 4-5.
Na de vakantie zijn we gestart met het thema: Milieu en Kringloop.
Tijdens dit thema staat de leefomgeving centraal. We hebben o.a. al geleerd wat een ecosysteem is
en dat er verschillende kringlopen zijn. Zoals bijvoorbeeld de cyclus van kikkerdril naar kikker. Verder
hebben we het over afvalscheiding en milieuvervuiling gehad. We leerden bijvoorbeeld hoelang het
duurt voordat een stof verteerd in de bodem. Zo duurt het soms wel 20 jaar voordat een stukje
kauwgom vergaat! Nadat we de eigen leefomgeving hebben verkend, gaan we verder uitzoomen.
We gaan meer leren over vulkanen en ook over het zonnestelsel.
We hebben ook moestuintjes in de klas geplant, de kinderen zorgen hier in tweetallen voor. Veel
kinderen verzorgen hun plantje goed en houden op de poster in de gaten wanneer hij verpot moet
worden. Het wordt goed zichtbaar welke kinderen er groene vingers hebben.
(Op de foto spelen we het Afvalkwartet)

Groetjes Charlotte

Groep 6-7-8
Het gaat dit jaar toch nog lukken, groep 7 en 8 gaan op kamp! Woensdag 9 juni t/m vrijdag
11 juni gaan we naar Hoorn. De leerlingen krijgen nog een informatieboekje mee met de
verdere informatie. We gaan er weer een gezellig kamp van maken!
We zijn natuurlijk druk bezig met de musical. Met een beetje mazzel kunnen de leerlingen
hem toch op een podium aan hun ouders laten zien, aangezien de maatregelen voor corona
weer gaan versoepelen. Fingers crossed!
Verder worden de CITO's nu afgenomen. Tijdens deze momenten zorgt juf er extra goed
voor dat het stil is in de klas en tot nu toe gaat dat prima.
Helaas hebben we niet met Levep Up gewonnen. Als bedankje voor het meedoen hebben ze
wel een magazine gekregen en een folder over een game die ze kunnen spelen. Dit is een
soort online escape room.

