
 

 

 

 

 
 
Zomervakantie 2021 
De zomervakantie start op woensdag 14 juli. 
 
Tijdelijke units 
De realisatie van de tijdelijke units verloopt niet zoals verwacht; de ondergrond, waarop de units 
geplaatst worden, moet eerst gedeeltelijk worden afgegraven. Deze werkzaamheden worden 
hopelijk in de loop van volgende week gestart. Er is aangegeven dat dit oponthoud geen of minimaal 
invloed heeft op de planning. We blijven hopen en verwachten dat de units begin juli klaar staan 
voor gebruik. 
 
Schoolfruit 
Afgelopen week was de laatste levering van het schoolfruit. Natuurlijk stimuleren wij nog steeds een 
gezonde pauzehap. Ook volgend jaar doen we weer mee met Schoolfruit.eu. 
 
Uitslag tevredenheidsonderzoek 
Naast deze Infoboog zenden wij u ook de uitslag van het tevredenheidsonderzoek. 
 
Schooljaar 2021-2022 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de groepsverdeling en de inzet van het personeel voor het 
nieuwe schooljaar. Inmiddels is duidelijk dat we ook volgend jaar met 10 groepen mogen werken. 
Hier zijn we erg blij mee. Het schooljaar 2021-2022 ziet er als volgt uit: 
Groep 1-2a 
Groep 1-2b 
Groep 1-2c 
Groep 3 
Groep 4 
Groep 5 
Groep 6 
Groep 7 
Groep 7-8 
Groep 8 
 
In de afgelopen periode hebben we intern bij onze stichting De Stroming een vacature uitgezet voor 
de bovenbouw. We zijn blij dat we hiervoor Emma van Veen hebben kunnen benoemen. Emma 
heeft op diverse scholen van De Stroming lesgegeven en is bekend met de bovenbouw.  
Ook voor de onderbouw staat er momenteel zowel intern als extern een vacature uit (3 à 4 dagen). 
Dit in het kader van de extra NPO-gelden die wij komend jaar in alle groepen willen inzetten. 
 
In voorgaande jaren schoven de kinderen van groep 1a en 1b automatisch door naar respectievelijk 
groep 2a en 2b. De kinderen van de instroomgroep werden gelijkmatig verdeeld over groep 1-2a en 
1-2b.  
Komend schooljaar starten we, vanwege de groei van het aantal leerlingen, met drie combi-
kleutergroepen. Dit houdt in dat we de leerlingen van de groepen 1a, 1b èn de instroomgroep gaan 
herverdelen. We bekijken naast het sociale vlak (met welke kinderen speelt uw kind in de klas) ook 
naar het cognitieve vlak; wat heeft uw kind nodig en hoe zorgen we ervoor dat de zorg in iedere 
kleutergroep gelijkmatig is verdeeld.  
Binnenkort hopen we de verdeling van de leerkrachten en de leerlingenlijsten met u te delen. 
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Groepen 1-2 
-De kleuterjuffen willen graag voldoende toezicht houden op het kleuterplein en ook op tijd met hun 
lessen beginnen. We vragen u daarom vriendelijk doch dringend uw kleuter(s) echt voor 08.25 uur 
bij de poort te brengen. De poort is om 08.15 uur geopend. 
-De kleutergroepen werken volgende week nog over het thema ‘Water’ en oefenen  
de letter ‘H’. 
 
Blazersklas 
In onderstaand vak staat het huiswerk voor de Blazersklas, maar hier toch even wat extra nieuws: 
Gisteren hebben onze blaaskanjers een nieuwe stuk gekregen: ‘The Old Castle’.  
We repeteren dat de komende weken extra goed, want we gaan dit stuk samen  
spelen met het ONS Opleidingsorkest! 
Op woensdag 23 en 30 juni (19.00-19.30 uur) oefenen we in Ons Huis.  
De Blazersklas van dit jaar wordt afgesloten met een gezamenlijk ‘optreden’  
op woensdagavond 7 juli! We hopen natuurlijk dat t.z.t. de maatregelen versoepeld zijn en we ouders  
kunnen uitnodigen voor dit concertje! Hoe leuk is dat?! Zet ‘m op dussss….! 
 
Vergeten tas 
Na de zwemchallenge van groep 5 en 6 is er een tas gevonden met zwemspullen; wij hebben de 
natte inhoud te drogen gehangen. Wie mist er deze tas? Ophalen kan bij de administratie. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
 
 

  

Lied voor a.s. zondag:                  Kernwaarde volgende week: 
EL lied 420: Als je bidt, zal Hij je geven                 
          
 

Groep 4: 18-06:  Tafeltoets van de tafel van 3, 6 en 9 
Blazersklas :  oefenen op ‘The Old Castle’ 
  
   

  
07-06:  Vergadering MedezeggenschapsRaad 

 
 
 
 
 
 
 

De Avond4daagse gaat dit jaar door als speciale Home Edition!  
Dat betekent dat kinderen hun eigen Avond4daagse lopen op hun eigen moment en 

vanaf hun eigen startlocatie. Zo voorkomen we dat het te druk wordt. 
 

Met een speciaal voor de Avond4daagse aangepaste app kunnen de kinderen hun 
eigen routes kiezen. Daarbij kunnen ze kiezen uit 2,5 - 5 - 10 km. Het startpunt is gelijk 
aan het eindpunt. Onderweg verrassen we deelnemers in de app met leuke berichtjes, 

opdrachten, tips en weetjes. En natuurlijk ontvangen de deelnemers de officiële 
Avond4daagse medaille. Zo wordt ook deze Avond4daagse onvergetelijk! 

 
Inschrijven kan via avond4daagse.nl en kost € 6,50 per persoon.  

Met de zomervakantie en mooier weer in het verschiet, is besloten om de 
Avond4daagse Home Edition te verlengen tot en met 31 juli 2021. 

 
  

Nieuws uit het dorp: 

http://avond4daagse.nl/

