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Extra  
Directienieuws 

07-06-2021 

Reguliere groepen: 

Groep 1-2A 

Groep 1-2B 

Groep 2-3 

Groep    3 

Groep   4A 

Groep   4B 

Groep   5A 

Groep   5B 

Zoals u in het overzicht kunt zien, hebben we komend schooljaar met deze indeling twee combinatiegroepen. Deze 

groepen zullen extra ondersteuning van een onderwijsassistent krijgen. 

Dit heeft tot gevolg dat er klassen herverdeeld gaan worden. De ouders van desbetreffende groepen ontvangen op  

donderdag 10 juni aanstaande een brief met uitleg over de procedure herverdeling per groep.  

Geachte ouder(s), verzorger(s), 
 

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we druk bezig waren om de groepen voor volgend schooljaar te  

maken. Uitgaande van de verwachte leerlingaantallen komen we tot de volgende groepsindeling: 
 

Groepsverdeling schooljaar 2021-2022 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen we starten met 16 groepen waarvan 13 reguliere groepen en  

drie talentgroepen.  

Groep   6 

Groep   6-7 

Groep   7 

Groep   8A 

Groep   8B 

 

    

 

Extra Nieuwsbrief 

Zoals u in de kalender kunt lezen, stond er voor aanstaande donderdag (10 juni) een 

schoolreisje gepland. Omdat een aantal leerkrachten hun vaccinatie nog niet hebben 

gehad, is er besloten het schoolreisje (Efteling) te verplaatsen naar het begin van  

volgend schooljaar. We gaan met de groepen 1 t/m 7 op 23 september op school-

reisje. We hopen dat dan een veilig schoolreisje mogelijk is zoals we gewend zijn (met 

busvervoer en geen bubbels meer).  
 

Om dit jaar ook nog een leuke dag in het vooruitzicht te hebben organiseren alle groepen voor de zomervakantie nog 

een ‘pretdag’, op school of op een locatie buiten de school, waar men lopend of op de fiets naar toe kan gaan.  

De informatie over de ‘’pretdag” zal gecommuniceerd worden per jaargroep. 

We gaan hier met zijn allen een extra gezellige dag van maken! 

Met vriendelijke groet,  

Saskia Duijnen Montijn 

Schoolreisje 

Talentgroepen: 

Talentgroep 1 

Talentgroep 2 

Talentgroep 3 


