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Belangrijke data: 
 

 
Leerlingenaantal fors gestegen - leerlingenstop:   
 
Het leerlingenaantal is het laatste half jaar fors gestegen. Met ingang van 1 april a.s. zijn er 250 
kinderen verdeeld over 11 groepen op onze school. Om een hoge kwaliteit van onderwijs te kunnen 
garanderen, worden 4 jarigen, die nog niet staan ingeschreven, tijdelijk op een wachtlijst geplaatst. 
Zo voorkomen we dat de vier groepen kleuters te groot worden. 
  
Overzicht op de kleuters bij het uitgaan van de school: 
 
Om het overzicht te houden op onze jongste kinderen bij het uitgaan van de school: 
- Zijn de banken die bij de kleuteruitgang stonden, verplaats - er is daar nu meer ruimte 
- Kiezen de kinderen van de groepen 3 t/m 8 de andere uitgang - er is hierdoor meer rust 
- Wordt ouders gevraagd om de groepen die naar buiten komen de ruimte te geven – zo kunnen 

we de kinderen goed in de gaten blijven houden 
 
Koningsspelen – met een apart tintje vanwege het zestig jarig bestaan van de school 
 
Vrijdag 12 april a.s. wordt een zeer bijzondere dag. “De koningsspelen” staan dit jaar in het teken 
van dans. Alle groepen bereiden in de ochtend een dans voor die ’s middags onder schooltijd in de 
grote hal wordt uitgevoerd; ouders zijn hierbij zeer welkom (noteer in uw agenda)! Het Centrum van 
de Kunsten organiseert en begeleidt de dag. Het is de tweede activiteit voor onze leerlingen die in 
het teken staat van het zestig jarig bestaan van de school. Eerder namen alle kinderen deel aan het 
zogenaamde ‘schoolpleinorkest’. We starten de koningsdag natuurlijk traditiegetrouw met een 
koningsontbijt! 
 
Verkeersgroep: 
 
Inmiddels hebben drie ouders zich opgegeven voor ‘de verkeersgroep’. Allereerst brengen zij samen 
met Henk Francken de verkeerssituatie rondom de school in beeld. Daarna gaan zij na of er 
maatregelen te nemen zijn, die de verkeersveiligheid rondom de school ten goede komen. 
Vanzelfsprekend wordt hierover gecommuniceerd met alle ouders (en de gemeente).  
Wat sowieso werkt: 
- Kom te voet of op de fiets naar school. 
- Komt u met de auto: rijd langzaam in de omgeving van de school en parkeer uw auto altijd in de 

daarvoor bestemde parkeervakken. Parkeer niet bij de ingang van Albert Heijn; u staat dan in de 
weg, wanneer er een vrachtauto komt om goederen te lossen. 

 
Vertrek juffrouw Anne - Vacature interne begeleiding onderbouw: 
 
Juffrouw Anne kiest ervoor om haar expertise op het gebied van taal weer direct in te gaan zetten 
voor leerlingen in een groep. Dit gaat zij niet op onze school doen. Juffrouw Anne heeft zich als 
leerkracht en daarna als interne begeleider zeer verdienstelijk gemaakt voor onze school. We zijn 
haar hiervoor erg dankbaar. Vanzelfsprekend komt er nog een ‘officieel’ afscheid. 
Er wordt zo spoedig mogelijk een vacature geplaats voor een interne begeleider onderbouw. 
 

Koningsspelen Vrijdag 12 april 2019 

Cito-Eindtoets groep 8 Dinsdag 16 t/m donderdag18 april 2019 

Meivakantie  Maandag 22 april t/m vrijdag 3 mei 2019 

Avond4daagse Dinsdag 14 t/m vrijdag 17 mei 2019 



 

Vakantierooster 2019-2020: 
 
Binnenkort ontvangt u het vakantierooster voor schooljaar 2019-2020 
 
Bij het maken van het vakantierooster wordt rekening gehouden met: 
- Een evenredige verdeling van vakantiedagen en studiedagen over het jaar. 
- Het aantal les-gebonden uren dat leerkrachten voor de klas moeten/ mogen staan; dit is 

minimaal 940 uur per schooljaar 
- Het aantal uren onderwijstijd, dat kinderen in acht jaar minimaal gehad moeten hebben; Dit is 

7520 uur – dus gemiddeld 940 uur per schooljaar. Onze school zit hier altijd bewust ruim boven! 
 
N.B: Onze school heeft na overleg met haar ouders (via enquêtes) gekozen voor: 

o Een continurooster, waarbij alle schooldagen van de week even lang zijn 
o Een schooldag tot 14.30u 

 
Het nieuwe vakantierooster ontvangt u zo spoedig mogelijk, nadat team en medezeggenschapsraad 
hun goedkeuring eraan gegeven hebben. 
 
Nog dit schooljaar in de planning: 
 
- Aanpassingen van de grote speelplaats 
- Verbouwing van de kleine hal tot leer- studie – rustplek voor de kinderen 

 
Samen thuis in taal: 
 
Het project ‘Samen Thuis in Taal’ is deze week op ons Spilcentrum, bij de peuters en de kleuters, 
van start gegaan. Met dit project worden kinderen extra ondersteund bij hun taalontwikkeling.  
  
Iedere ochtend zijn er van 9.00 tot 10.30 uur twee vrijwilligers aanwezig die met de kinderen lezen 
en taalspelletjes doen. In principe kunnen alle kinderen aan het project deelnemen. Wij zijn erg blij 
met deze extra inzet voor onze kinderen. 
  
Wanneer uw kind in aanmerking komt voor extra taalondersteuning thuis, krijgt u hierover binnenkort 
informatie van de leerkracht of de pedagogisch medewerker. U kunt dan zelf kiezen of u hier gebruik 
van wilt maken. 
  
Heeft u nog vragen over het project? De leerkracht of pedagogisch medewerker van uw kind vertelt 
er graag meer over. 
 
E-waste Race - inzamelingsactie: 
 
Het inzamelen van defecte elektronische apparaten is nu al een groot succes. Er zijn inmiddels al 
zes volle containers opgehaald. De actie loopt nog twee weken! 
Meer informatie over ‘de e-waste race’ vindt u via deze link:  https://www.ewasterace.nl/ 
  

https://www.ewasterace.nl/

