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Belangrijke datums:
donderdag 2 juli: rapporten mee
vrijdag 3 juli: studiedag; alle groepen vrij
maandag 5 juli: studiedag; alle groepen vrij
donderdag 9 juli: begin middag kennismaken
nieuwe groep
woensdag 15 juli: meesters- en juffendag
woensdag 15 juli middag en avond: musical
groep 8
Vrijdag 17 juli start zomervakantie (tot en met
30 augustus)
Studiedagen
Al eerder hebben wij de schoolvakanties voor
volgend schooljaar gepubliceerd. De planning
voor de studiedagen moest nog gemaakt
worden. Inmiddels hebben we deze
studiedagen gepland op:
maandag 26 oktober 2020
vrijdag 12 februari 2021
vrijdag 19 februari 2021
woensdag 17 maart 2021
vrijdag 2 juli 2021
maandag 5 juli 2021
Een jaarkalender hopen we net na de
zomervakantie met u te delen.
Meesters- en juffendag
De laatste woensdag van dit schooljaar, 15 juli,
vieren we meesters- en juffendag. Dit jaar
zullen we de vorm iets aanpassen. Deze dag
vieren we vooral in en met de eigen groep.
Verkleed naar school komen mag. Als er in de
groep een verkleedthema wordt afgesproken,
dan hoort u dat van de leerkracht.
Omdat we hebben afgesproken geen traktaties
op school uit te delen, willen we alvast
aangeven dat er natuurlijk iets lekkers mee
mag als tussendoortje.
Personele zaken
In de vorige nieuwsbrief hebben we de
groepsverdeling voor volgend schooljaar al
vermeld. Het eerste deel van komend
schooljaar zal juf Charlene met verlof zijn. De
vrijdag in groep 4-5 zal door meester Jaap
worden ingevuld. De maandag en dinsdag in
groep 3 worden ingevuld door juf Anne.

Sommigen van u hebben, terecht, opgemerkt
dat juf Wilmy niet werd vermeld. Inmiddels kan
ik u laten weten dat juf Wilmy bezig is met een
opleiding voor schoolleider. In dat kader is het
wenselijk dat ze ervaring opdoet op andere
scholen. Volgend schooljaar zal zij grotendeels
op ‘t Kompas in Westbroek werken. Mogelijk
zal zij hier nog een enkele keer komen als
invaljuf.
Lezen in de vakantie
Lezen is een belangrijke vaardigheid. Dagelijks
hebben we het lezen nodig. Goed lezen vraagt
oefening. Daarnaast is lezen ook gewoon leuk,
of zou het in ieder geval moeten zijn. Graag
breng ik de mogelijkheid van de gratis
VakantieBieb onder uw aandacht. In de gratis
app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er
leuke boeken voor kinderen uit groep 3, maar
ook spannende boeken voor tieners en
prachtige romans voor volwassenen. De
VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk,
dus ook als je géén lid bent van de Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de
App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en
met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je
op www.vakantiebieb.nl.
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen
naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en
luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen
voor schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op
www.jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht
van alle digitale producten voor kinderen.
Hulp volgend schooljaar
We merken dat het steeds lastiger wordt om
als schoolteam voldoende tijd te vinden om
allerlei zaken rond school te organiseren. Bij
sommige activiteiten zouden we dan ook graag
meer ouders betrokken hebben, niet alleen in
de uitvoering maar vooral ook in de
organisatie. Wilt u alvast nadenken over
mogelijke betrokkenheid bij de organisatie van
activiteiten?
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Gevonden sleutels
Er is een aantal sleutels gevonden. Af te halen
bij de directie.

opdrachten voor elk kind staan op de
takenkaart. Elke week worden de opdrachten
ververst m.b.v. foutenanalyse van toetsen.
Welke vakken doen we met Junior Einstein?
M.n. rekenen, taal (werkwoorden, ontleden,
spelling, woordenschat enz.), begrijpend lezen
en wereldoriëntatie.
Groep 7 Theorie verkeersexamen 2020
Deze week is het theorie verkeersexamen
2020 afgenomen in groep 7. Met trots kunnen
wij u mededelen dat alle leerlingen de toets
gehaald hebben!
De kinderen zijn natuurlijk ook erg blij dat ze
het gehaald hebben

Nieuws vanuit de groepen:
Groep 5-6
We gebruiken in groep 5/6 Junior Einstein en
dat doen we eigenlijk in de hele school, vanaf
groep 3. We gebruikten Junior Einstein al een
tijdje mondjesmaat. Inmiddels is alles in een
stroomversnelling geraakt en hebben we nu
een abonnement op dit programma. We zijn
allemaal erg enthousiast over dit
online-programma.
Overigens gebruiken we ook, maar dan in
kleine hoeveelheden, de papieren versie. Door
de corona crises zijn sommige ontwikkelingen
versneld. Dit is hier een voorbeeld van. U heeft
thuis ook kennis kunnen maken met Junior
Einstein. We hebben het programma steeds
beter leren kennen en we kunnen nu precies
op maat oefenstof geven aan de kinderen.
In de praktijk werkt het als volgt. We hebben
bijvoorbeeld in de klas een rekentoets
gemaakt. We kijken na, daarna maken we een
foutenanalyse. Aan de hand van de analyse
kunnen we precies zien welke doelen elk kind
beheerst of juist niet. Daarna kun je o.a. met
Junior Einstein heel gericht elk kind oefenstof
geven. Kinderen die goed scoren krijgen
verdieping. Kinderen die uitvallen krijgen
gerichte herhalingsopdrachten met uitleg (o.a.
filmpjes). Zo werkt elke kind aan de
opdrachten die bij hem/haar passen.
Onderwijs op maat. Natuurlijk deden we dit
ook al zonder Junior Einstein. Maar de
opdrachten zijn nu toch een stuk gerichter. De

