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Beste ouders/verzorgers,  
Volgens de kalender is dit de laatste 

nieuwsbrief van het schooljaar. Maar 

omdat er nog belangrijk nieuws te 

melden is over de groepsindeling 

voor komend schooljaar, ontvangt u 

volgende week vrijdag een extra 

nieuwsbrief. We hebben de formatie 

nog niet rond. Momenteel worden de 

laatste puntjes op de i gezet. Wordt 

vervolgd dus! 

 

 

Vriendelijke groeten van Yvonne 

Gerdes 

Voortgang verbetertraject 
Vorige week hebben we met het hele 

team weer een goede bijeenkomst 

gehad met Duco Creemers, van de 

PO-raad. Het ging over hoe onze 

zorgstructuur in elkaar zit en hoe we 

ervoor kunnen zorgen dat het wat 

korter en effectiever kan worden 

vastgelegd. We gaan nog voor de 

zomervakantie met nieuwe formats 

werken, waarin we per kind en per 

groep noteren hoe we de zorg en de 

instructie gaan plannen. Na de 

zomervakantie gaan we het hebben 

over onze weekplanning en het 

registreren en evalueren van de zorg 

aan zorgleerlingen. Ook gaan we flink 

aan de slag met het analyseren van 

de  toetsgegevens.  

 

Oproep van Sander uit groep 

4/5 
“Wil je meehelpen plastic dopjes 

sparen? We doen mee aan de actie 

voor de blindengeleidehond. De actie 

is eindeloos. Voor 5000 dopjes wordt 

er een hond speciaal opgeleid. Alle 

blinde mensen zijn dan blij. Dopjes 

inleveren kan bij Sander uit groep 4/5. 

Alvast bedankt!” 
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Belangrijke data  

Maandag 24 juni  
Extra MR vergadering 
 
Dinsdag 25 juni 
OR vergadering 
 
Woensdag 26 juni 
Schoolreis groep 1/2  
 
Donderdag 27 juni 
Rapport mee 
 
Dinsdag 2 juli 
Contactavond 
 
Woensdag 3 juli 
Studiedag; leerlingen 
vrij 
 
Donderdag 4 juli 
Contactavond  
 
Maandag 8 juli 
Oud papier 
 
Woensdag 10 juli  
Vossenjacht 
 
Donderdag 11 juli 
Doorschuiven van de 
groepen 
(kennismaken) 
 
Afscheid groep 8 (bbq) 
 
Vrijdag12  
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Laatkomers 
Helaas komen er regelmatig kinderen 

te laat op school. We vinden het erg 

belangrijk dat de lessen op tijd 

beginnen en het is erg storend als er 

kinderen 'binnen druppelen’ als de 

leerkracht al begonnen is. Wilt u er 

op toezien dat uw kind(eren) op tijd 

op school zijn? Alvast bedankt voor 

de medewerking.  

 

Verzoek vanuit de TSO 
Als u uw kind(eren) wilt opgeven voor 

de TSO, wilt u dat dan tijdig doen? 

Graag vóór 10 uur, via de TSO-app. 

Nu komt het helaas regelmatig voor 

dat kinderen te laat worden 

aangemeld en er daardoor te weinig 

begeleiding is.  

Alvast bedankt voor uw 

medewerking.  

 

Nieuw in SchouderCom 
Vanaf nu kunt u uw kind ook via 

SchouderCom ziek melden. Dat kan 

via het kopje ‘Afwezigheid melden.’ 

Als uw kind ziek is, kunt u zelf kiezen 

of u dat doorgeeft met een 

telefoontje of een berichtje in 

SchouderCom. 

 


