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Belangrijke data
Woensdag 29 mei
Einde flessenactie

Beste ouders/verzorgers,
Op woensdag 8 mei hebben we de
uitslag gekregen van de Cito
Eindtoets. Dat was voor ons een
spannend moment. De afgelopen drie
jaren was de score van de Eindtoets
namelijk onder het gemiddelde. Dat
was mede de oorzaak van het
onvoldoende oordeel van de
inspectie. We verwachtten wel dat de
huidige groep 8 een goede score zou
halen, maar we waren aangenaam
verrast toen we zagen dat de score
erg hoog was, namelijk 541! Daar zijn
we ontzettend blij mee. Van twee
kinderen is de verwijzing iets naar
boven bijgesteld.
Voor de kinderen is het een mooie
beloning voor het harde werken en
voor ons als team is het een mooie
opsteker om verder te gaan met ons
verbetertraject. Dat hebben we in de
groep gevierd met een lekker
gebakje.

Informatieavond voor
ouders
Afgelopen maandagavond was er een
informatieavond voor ouders, over de
achtergronden van het
inspectieoordeel. Alle gezinnen
hebben inmiddels een envelop
gekregen met een kort verslag van
deze avond en een ouderrapportage
(samenvatting) van het
inspectierapport.
Over de voortgang van ons
verbetertraject houden we u op de
hoogte. Verderop in deze Nieuwsbrief
kunt u er al iets over lezen.
Voor vragen en opmerkingen kunt u
altijd bij ons terecht.

Nieuwsbrief
Vanwege drukte is het helaas niet
gelukt om Nieuwsbrief 15 te maken.
Daarom zijn nummers 15 en 16 nu
samengevoegd. Dan blijft de
nummering in de kalender ook
kloppen.

Donderdag 30 mei
Hemelvaartsdag
Kinderen vrij
Vrijdag 31 mei
Kinderen vrij
Maandag 3 juni
Start LVS toetsen
Woensdag 5 juni
Schoolvoetbal
Donderdag 6 juni
Nieuwsbrief 17
GMR
Maandag 10 juni
Tweede Pinksterdag; vrij
Woensdag 12 juni
Schoolreis groepen 3 t/m
6
Maandag 17 juni
Start wandelvierdaagse
Donderdag 20 juni
Nieuwsbrief 18
Dinsdag 25 juni
OR vergadering
Woensdag 26 juni
Schoolreis groep 1/2
Donderdag 27 juni
Rapport mee

Groep 5/7
Juf Chantal Wiebing heeft besloten
dat ze stopt met haar invalwerkzaamheden in groep 5/7.
Chantal heeft voor de helft van de
week een vaste aanstelling en voor
de andere helft valt ze in voor juf
Janneke Lamain. Met de invaluren in
groep 5/7 stopt Chantal dus. Dit gaat
in met ingang van 1 juni. Dat
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betekent dat er vanaf maandag 3 juni
een andere invalleerkracht voor
groep 5/7 naast juf Grietje staat;
Stefanie de Ridder. Chantal blijft wel
werken voor haar vaste uren in groep
1/2 en groep 4/5.

Nieuwe IB-er
Onze IB-er, Margreth Hartman, werkt
al een paar jaar op De Runde en De
Bente. Margreth heeft aangegeven
dat het werken op twee scholen haar
zwaar valt en had in de loop van dit
schooljaar al aangegeven dat ze graag
op één school wil werken. Op De
Bente is daar na de zomervakantie
ruimte voor. We vinden het jammer
dat Margreth afscheid neemt van De
Runde, maar we gunnen haar deze
kans.
Op De Meent, de school waarmee we
gaan fuseren, gaat de IB-er, Marja
Abercrombie, na de zomervakantie
met pensioen. Daardoor ontstaat er
op beide scholen een nieuwe
vacature voor IB-er. Gelukkig hebben
we de vacature ook al weer kunnen
invullen. Alie Breider, momenteel
werkzaam als IB-er op De Vlonder in
de Rietlanden (Emmen) komt bij ons
werken. Ze gaat twee dagen per week
op De Runde werken en anderhalve
dag op De Meent. Alie komt vanaf
volgende week op beide scholen al
kennis maken en tot aan de
zomervakantie minimaal twee dagen
per week werken. Zo kunnen
Margreth en Marja de zorgzaken
rustig overdragen aan Alie.
Alie is een ervaren IB-er, die al eerder
een fusie heeft meegemaakt. Ze stelt
zich binnenkort aan u voor.

Overblijfouders
Elke maandag, dinsdag, donderdag en
vrijdag kunnen kinderen waarvan de
ouders werken, tussen de middag
gebruik maken van de TSO (tussen
schoolse opvang). Ze eten dan samen
met andere kinderen hun brood,
onder begeleiding van twee vrijwillige
overblijfouders. Daarna gaan ze nog
een poos buiten spelen.
De leerkrachten hebben tussen de
middag pauze, maar blijven wel
eindverantwoordelijk.
Gelukkig hebben we op De Runde een
vaste overblijfgroep. Helaas is dat
niet voldoende om elke groep (een
groep 1 t/m 4 en een groep 5 t/m 8)
met twee personen per dag te
bezetten. Om de overblijf voor de
kinderen gezellig en goed te laten
verlopen, zijn we op zoek naar
uitbreiding van onze overblijfgroep.

Wat wordt er van u verwacht?
De kinderen komen met hun eten en
drinken naar het overblijflokaal. Daar
eten ze hun brood. De overblijfouders
zijn er bij om alles goed te laten
verlopen. Als het eten op is, gaan de
kinderen en de overblijfouders naar
buiten. Om kwart voor 1 worden de
ouders afgelost door de leerkrachten.
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Vergoeding
Voor het meehelpen bij de overblijf
ontvangt men per keer een
vrijwilligersbijdrage van €6,00.
Als u interesse heeft en één of
meerdere keren per week wilt
meehelpen, neem dan contact op
met school. We zitten te springen om
nieuwe mensen. U doet de kinderen
en het team er een groot plezier
mee!
Voor meer informatie kunt u altijd
contact met ons opnemen.

Flessenactie
De jaarlijkse flessenactie is maandag
weer gestart. Er is al voor meer dan
€200 aan statiegeld verdiend!
De actie duurt nog tot woensdag 29
mei. Spaart u mee voor ons? Het geld
komt ten goede van leuke activiteiten
voor de kinderen. Per klas houden de
kinderen bij wie de meeste flessen
spaart. Alvast bedankt voor uw
medewerking!

De Vliegende Brigade
Tijdens de informatieavond van
afgelopen maandag is er verteld dat
het team ondersteund wordt vanuit
de Vliegende Brigade. Dit zijn
deskundigen die vanuit de PO-raad
scholen ondersteunen die van de
inspectie een onvoldoende hebben
gekregen. Wij worden vanuit de
Vliegende Brigade ondersteund door
Duco Creemers. Duco Creemers heeft
met het team twee bijeenkomsten
gepland; één over het geven van
goede instructies en opbrengstgericht
werken en één over de structuur van
onze zorg (o.a. het werken met
groepsoverzichten en
groepsplannen). Na de
zomervakantie volgt er nog een
bijeenkomst over het goed
analyseren en interpreteren van
toetsen. Bij deze bijeenkomsten zijn
alle collega’s aanwezig.
De eerste bijeenkomst hebben we op
7 mei jl. gehad. Deze ging over het
geven van goede instructies en het
halen van zo hoog mogelijke
resultaten. De komende periode gaan
we daar samen mee aan het werk. Na
de zomervakantie bezoekt Duco
Creemers, samen met de
locatiedirecteur, de collega’s in de
klassen om ondersteuning en
feedback te geven. Naast de
teambijeenkomsten zijn er ook twee
afspraken gepland met de directie.
De eerste was afgelopen maandag.
De afspraak was gericht op de
zorgstructuur op school en de
volgende is gericht op de
kwaliteitszorg van de school.
Daarover is tijdens de ouderavond
ook informatie gegeven.
We zijn blij met de ondersteuning van
Duco. We gaan het traject “Goed
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worden en goed blijven” met
vertrouwen tegemoet!

Schoolvoetbal
Op woensdag 5 juni is er
schoolvoetbal voor kinderen in groep
5 t/m 8. De kinderen die zich hiervoor
hebben opgegeven worden al om
12.45 uur op het voetbalveld
verwacht. Als alles volgens planning
verloopt zal de prijsuitreiking tussen
17.00 uur en 17.15 uur plaatsvinden.
Verdere informatie gaat via de
leerkrachten van de betreffende
groepen.
Aanmoedigen mag!

Oud papier data
Op de volgende dagen kunt u oud
papier aan de straat zetten:
3 juni
8 juli
12 augustus

Voorstelling
Op dinsdag 28 mei is er voor de
kinderen van groep 3 t/m 8 een leuke
voorstelling in school. De
vertelvoorstelling (met muziek) wordt
twee keer opgevoerd; één keer ’s
morgens en één keer ’s middags. De
voorstelling heet “De man met het
stenen hart.”

4

