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Leerlingvolgsysteem
Zoals u weet maken we momenteel gebruik van Cito maar ons voornemen is om vanaf
begin 2022 over te gaan naar IEP
We starten januari 2022 met de afname van Rekenen, Spelling en Begrijpend lezen voor
groep 3 t/m 7. Groep 8 doet volgende jaar nog de CITO en de Iep eindtoets. Dit huidige
schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 ook de IEP eindtoets gedaan. Dit hebben ze
geweldig gedaan, als school hebben we hier een score van 96.0 behaald (het landelijk
gemiddelde is 79.7) Hier zijn we natuurlijk super trots op!
Jantje Beton actie
De afgelopen tijd hebben alle leerlingen het materiaal voor de Jantje Beton actie mee
naar huis gekregen. We horen van vele kinderen dat ze er al druk mee bezig zijn geweest.
Dit is erg fijn wat de opbrengst van deze actie is voor speelmateriaal voor onze school.
Woensdag 2 juni is de laatste verkoopdag van de loten daarna mag het materiaal op
school ingeleverd worden.
Uitstapje
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen kunnen de schoolreisje dit schooljaar
helaas niet doorgaan. Omdat we de kinderen toch een leuk uitstapje gunnen willen we in
de laatste week van juni iets leuks met de kinderen ondernemen. Wat we precies gaan
doen houden we nog even geheim. Om dit uitstapje mogelijk te maken hebben we wel
chauffeurs nodig. Meer info volgt later.
Vrijdagssamenwerking
In overleg met de teams van Easterwierrum, Wiuwert en Boazum is er besloten dat de
vrijdagssamenwerking dit huidige schooljaar helaas niet meer opgestart zal worden.
In het overleg kwam er naar voren dat het momenteel toch een te groot risico is om de
kinderen van 3 verschillende scholen te mengen.
Daarnaast is het zo dat wanneer kinderen na een lange tijd weer bij elkaar in de klas
komen, de klas zich opnieuw moet ‘vormen’. Dit kost uiteraard veel tijd en energie en we
hebben de afweging gemaakt of dat het waard is voor de laatste weken tot de
zomervakantie. De kostbare onderwijstijd van de leerlingen willen we graag zo effectief
mogelijk inzetten en om die redenen kiezen we ervoor om tot de zomer de kinderen op
vrijdags naar de eigen school te laten komen.
We kijken er naar uit om na de zomervakantie weer te kunnen samenwerken!
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Werken in ‘ bubbels’
In de twee weken na de meivakantie hebben we binnen de school in de zogenoemde
‘bubbels’ gewerkt. Dit vraagt veel flexibiliteit van zowel de leerlingen als leerkrachten.
Omdat er momenteel steeds meer versoepelingen plaatsvinden zullen we op school met
ingang van maandag 31 mei onze ‘bubbels’ langzaamaan los gaan laten. Dit zal ook
betekenen dat de kinderen voor schooltijd niet meteen meer naar binnen gaan, ze
mogen voor de bel op het schoolplein spelen.
Ook zullen de gastdocenten voor de HVO en GVO lessen weer toegang tot de school
krijgen en de lessen verder hervatten.
Formatie
Momenteel zijn we druk bezig om ons formatieplaatje voor komend schooljaar weer
rond te krijgen. Omdat momenteel nog niet alles rond is kunnen we op dit moment het ‘
plaatje’ nog niet bekend maken. Zodra de formatie rond is zullen we dit eerst met de MR
leden delen en daarna naar alle ouders communiceren.
Wat we wel alvast kunnen delen is dat de kinderen die komend schooljaar (2021-2022) in
groep 1-2 zitten op vrijdags les krijgen in Boazum. De betreffende ouders en de MR leden
zijn hiervan reeds op de hoogte gebracht. We verwachten begin juni de formatie rond te
hebben.
Studiedagen en schoolvakantie schooljaar 2020-2021
In overleg met de MR zijn de volgende studiedagen voor komend schooljaar ingepland:
-maandag 21 juni
-vrijdag 9 juli
Schoolvakantie schooljaar 2020-2021
Zomervakantie: start maandag 12 juli
Onderwerpen Sociaal emotioneel
Iedere week behandelen we in onze klassen een thema wat de sociaal emotionele kant
van de leerlingen stimuleert en activeert. Hieronder staan de thema’s waar wij de
komende tijd aandacht aan zullen besteden. U kunt als ouder natuurlijk met uw kind in
gesprek gaan over een onderwerp wat wij hebben behandeld of wat u juist aanspreekt.
Zo komt u als ouder te weten wat we in de klas hebben besproken en wat uw kind vooral
aanspreekt bij dit thema:
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week 21:

(sociaal-emotionele kennis)
OPGELUCHT

week 22:

(sociale vaardigheden)
EXCUUS AANBIEDEN (excuseren)

week 23

(normen en waarden)
POSITIEF handelen ….POSITIEF denken

week 24

(sociale vaardigheden)
ZEGGEN DAT JE AAN DE BEURT BENT

week 25

(sociaal-emotionele kennis)
STIEKEM

week 26

(sociaal-emotionele kennis/ normen en waarden)
VERANTWOORDELIJKHEID…..verantwoord…verantwoordelijk…

week 27

(sociale vaardigheden)
IEMAND SUCCES TOEWENSEN

Kalender
Woensdag 2 juni

Laatste dag Jantje Beton actie
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