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GEACHTE OUDERS/VERZORGERS, 
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van mei en juni met wat vragen en wetenswaardigheden. 
 

HEMELVAART/PINKSTEREN 
Juicht, o volken, juicht; 
Handklapt, en betuigt 

Onzen God uw vreugd; 
Weest te zaâm verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 

Zijne Majesteit 
Maakt haar heerlijkheid, 

Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 

Het is weer tijd om u te vertellen over het reilen en zeilen op school. Als we op de kalender kijken 
zien we dat er 6 weken resten tot de zomervakantie. Onvoorstelbaar!  
 
GLASSTADMARS 
Op 20 mei jl. hebben veel kinderen en ouders meegedaan met de glasstadmars. Bij de 
activiteitencommissie kon worden ingeschreven en uiteindelijk deden er 52 kinderen en ouders 
mee. Met de vlag voorop hebben de kinderen, ouders en juf Annica een aantal kilometer gelopen. 
Hiermee hebben ze zelfs een prijs gewonnen. Halverwege de route stond meester Kramer met 
enkele versnaperingen hen op te wachten. Wat was het een mooie dag! 
 
STICHTING VOORKOM 
Elk jaar worden in groep 8 drie gastlessen gegeven door stichting Voorkom, over roken, alcohol en 
internetgebruik. De eerste les is inmiddels geweest. Daar hoort een stukje huiswerk bij, waarbij 
het de bedoeling is dat de kinderen samen met hun ouders nadenken over het thema roken. Dat 
kan aan de hand van een filmpje en enkele bijbehorende stellingen. Ga naar Voorkom.nl en klik op 
Jongeren>>Wat vind jij? Zoek het thema roken op en bekijk het filmpje. Bespreek de stellingen en 
ga in gesprek met elkaar. In de volgende gastles (a.s. maandag) wordt hierop teruggekomen. 
Tijdens deze les komt er ook een ervaringsdeskundige mee, die zal vertellen over zijn vroegere 
verslaving. Dit zijn altijd indrukwekkende verhalen en we hopen dat het ook deze keer weer een 
waardevolle les zal zijn. 
 
BRIGADIEREN 
Na herhaalde oproepen hebben we helaas geen reactie gehad van ouders die op dinsdag bij het 
zebrapad kunnen / willen brigadieren. Dit is erg jammer. Het betreft namelijk ook de veiligheid van 
uw kind. Zoals u misschien al gemerkt heeft, staat er daardoor op dinsdag om 12:00 uur geen 
brigadier bij het zebrapad. Wilt u zich toch nog aanmelden, dan kan dat natuurlijk! 
 
VERKEERSOUDERS 
Een aantal keren in het jaar krijgen de kinderen een praktische verkeersles door de 
verkeersouders aangeboden. Door enkele wisselingen zijn we voor volgend schooljaar opzoek naar 
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drie nieuwe ouders die zich ongeveer 6 tot 8 maandagochtenden in het jaar willen inzetten om de 
kinderen praktische lessen aan te bieden. Aanmelden kan via de mail of mondeling bij meester 
Herman. 
 
SCHOOLREISJE 
Enkele weken geleden heeft u een brief over het schoolreisje van groep 3-8 ontvangen. We willen 
u eraan herinneren om het schoolreisgeld zo spoedig mogelijk over te maken. We hopen op een 
fijne en gezellige dag met elkaar. 
 
AFSCHEID GROEP 8 
Zoals elk jaar hopen wij ook dit jaar weer afscheid te nemen van onze groep 8. Dit jaar zal de 
avond plaatsvinden op dinsdagavond 4 juli. De ouders van groep 8 zijn hierbij van harte 
uitgenodigd.  
 
GESPREK BESTUUR/DIRECTIE/MR 
Onlangs  heeft er een gesprek met bestuur, directie en MR plaatsgevonden. Het is nodig om elkaar 
regelmatig bij te praten en vragen te beantwoorden. Goede informatievoorziening is van groot 
belang. Als we gezamenlijk aan tafel zitten nemen alle geledingen hun verantwoordelijkheid en 
maken we gebruik van elkaars denkkracht ten gunste van het onderwijs en onze leerlingen.  
 
UITZETTEN LEERLINGENTEVREDENHEIDSPEILING 
Deze week is een vragenlijst uitgezet naar alle leerlingen van de  groepen 5 tot en met groep 8. 
Het gaat om een leerlingtevredenheidspeiling. Deze peiling is onderdeel van ons nieuwe 
kwaliteitsmanagementsysteem ‘Integraal’. Deze vragenlijst gebruiken we om op ons eigen 
handelen te reflecteren. Met andere worden: We onderzoeken of de school de goede dingen doet 
en of wij de goede dingen goed doen?  De leerlingen kunnen de vragenlijst tot 30 mei invullen. Dat 
kan gewoon op school. Daar ontvangen de leerlingen instructie over het invullen van de 
vragenlijst. Deze vragenlijst zal in de toekomst regelmatig terug keren. Het is namelijk een 
verplicht onderdeel in een cyclisch proces. 
 
OUDERAVOND NIEUWE CURSUS 
Kort na de start van D.V. de nieuwe cursus 2017-2018 zal er weer een ouderavond worden 
gehouden. Over het onderwerp ontvangt u later dit jaar informatie en verwijzen we u t.z.t. naar de 
website. 
 
ZIEKTE EN VERVANGING JUF GERDIEN 
Juf Gerdien van den Dool is al een poosje niet helemaal fit. Onlangs heeft haar arts geadviseerd 
even tijd te nemen voor herstel. De achterliggende weken zijn verschillende netwerken 
aangeboord om vervanging voor juf Gerdien te regelen. Het IB werk is belangrijk werk en kan niet 
stil vallen. Het raakt immers direct de zorg van onze kinderen. Met ingang van maandag 29 mei 
hoopt juf Imme de Rooij het werk van juf Gerdien over te nemen. We wensen juf Gerdien van 
harte beterschap!  Juf Imme heeft ervaring als lid van een managementteam en als intern 
begeleider. 
 
VOOR U GELEZEN: 
Hoe we als ouders invloed hebben op de ontwikkeling van onze kinderen? 
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Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking volgt onderwijs. Vele duizenden onderzoekers 
houden zich wereldwijd met dit vakgebied bezig. Ze onderzoeken onder andere hoe we leerlingen 
nog beter vooruit kunnen helpen.  
Vaak hebben heel eenvoudige gedragsveranderingen al een behoorlijk effect. Zo is uit onderzoek 
duidelijk geworden dat ouders echt invloed hebben op de schoolprestaties van leerlingen. Invloed 
van betekenis. U vraagt hoe dan? Wat kan ik doen? Hieronder treft u enkele conclusies uit het 
onderzoek: 

- Het werkt positief als ouders interesse tonen voor het schoolwerk van hun kinderen. Niet 
alleen praten over het huiswerk, maar even doorvragen naar de andere vakken en de 
communicatie.   

- Ook bepalend is de mate waarin ouders toezicht houden op het gedrag van hun kinderen, 
bijvoorbeeld alert zijn op de tijd die uw kinderen aan huiswerk besteden. Ook het volgen 
wanneer kinderen van school thuiskomen en hoeveel ze met de computer bezig, zijn heeft 
effect. 

- Maar ook de verwachtingen die u van uw kinderen hebt zijn van betekenis. Als u hoge 
verwachtingen hebt van u kind , heeft dat een positief effect op de resultaten van het 
leren. Ook worden de resultaten van het leren vaak beter. Andersom heeft het beeld dat 
de leerling van zijn ouders heeft ook invloed. Bij een autoritaire stijl van opvoeden bepalen 
de ouders  alle huisregels en hebben de kinderen nauwelijks of geen inbreng. Bij een 
tolerante stijl stellen de ouders geen huisregels op en moeten de kinderen zelf hun 
gedragsregels ontwikkelen. Tenslotte wordt de democratische stijl genoemd. Kinderen 
hebben inbreng bij het opstellen van de huisregels, die consequent worden toegepast. 
 

RAPPORTAGE INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS. 
Onlangs heeft de school de concept rapportage van de inspectie van het onderwijs ontvangen. De 
school heeft het basis toezicht behouden. Daar zijn we blij mee.  Het was een intensief onderzoek. 
Het is belangrijk de ingeslagen route te vervolgen.  
 
WETENSCHAP EN TECHNIEK 
Dit jaar sluiten we af met een groot aantal activiteiten rond wetenschap en techniek. 
Kijken naar bacteriën, iedere week een wetenschapsquiz, een techniekmiddag, een verrassing, er 
staat van alles op het programma. We hopen op een leuke en vooral leerzame tijd voor alle 
leerlingen van groep 0 tot en met groep 8. 
 
FORMATIE 
De voorbereidingen voor het nieuwe cursusjaar zijn in volle gang. 
Wie krijgt welke groep? Altijd weer die spannende vraag. De school dient garant te staan voor een 
goede formatie. Goed werkbaar en stabiel ingericht. Daarbij houden we een evenwichtige 
verdeling van de werkdruk in het oog. We voeren een tweegezichtenbeleid. Dat wil zeggen niet 
meer dan twee leraren voor een groep. Alleen in uitzonderlijke situaties doorbreken we deze 
afspraak. Onlangs is het nieuwe formatieplan vastgesteld. Nog enkele kleine aandachtspunten 
verdienen de aandacht. We kunnen u al wel vertellen welke leerkrachten in welke groep komen. 
Zie hieronder voor de verdeling.  
Komend schooljaar worden alle kleuters over twee gemengde groepen verdeeld. U ontvangt hier 
binnenkort meer informatie over.
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Groep 0/1/2: juf Mary en juf Betty 
Groep 0/1/2:  juf Annica 
Groep 3: juf Hetty en juf Mijnske 
Groep 4: juf Esther en juf Lucy 

Groep 5: juf Henny en juf Gerian 
Groep 6: meester de Jong en juf Hilda 
Groep 7: meester Kramer en juf Van Laar 
Groep 8: juf Ingrid en juf Anja

 
 
PROJECTWEEK 
In de schoolgids (zie  website) staat beschreven met welke frequentie de school projectweek en de 
fancyfair organiseert. D.V. volgend jaar (2018) staat de projectavond gepland. 
 
 

DATA D.V.  
Spreekuur:    30-5, 8-6, 13-6, 22-6, 27-6, 6-7 
Hemelvaart:   25-5, 26-5 
Pinksterviering:   2-6  in de eigen lokalen 
Pinksteren:   5-6, 6-6  
Studiedag:   7-6 
Rapporten mee:  29-6 
Schoolreis groep 3-8:  30-6 
Afscheid groep 8:  4-7 
Zomervakantie:   10-7 t/m 18-8 
 
 


