
 
 
Op 9 juni hebben we een studiedag.ini-marketing.nl/over-mini-marketing 

9 juni Studiedag- alle leerlingen zijn vrij 

Op 9 juni hebben we een studiedag.   

 

Tijdens de studiedag zullen we het jaarplan 2020-2021 evalueren en het nieuwe jaarplan 

2021-2022 vaststellen.  

Naast de jaarplannen zullen we ook in gesprek gaan over het Nationaal Programma 
Onderwijs (NPO)   
Op 17 februari is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) door de overheid gelanceerd.   
Zij wil met dit programma een bedrag van 8,5 miljard euro in onderwijs investeren (dat wordt 
verspreid over drie jaar).  
Onze school kan een aanvraag voor dit NPO indienen. Op woensdag 9 juni gaan we in gesprek over 
de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en de onderwijskwaliteit, zodat we onze aanvraag goed 
kunnen onderbouwen.  
 

 

  Talenten ontdekken sporttalent                                   

Iedere dag komen de medewerkers van Sporttalent op het schoolplein in aanraking met 

de leerlingen. Onder deze kinderen bevinden zich altijd talenten voor bepaalde sporten 

die ze aanbieden.  

Hoe mooi zou het zijn als we met elkaar deze talenten gaan scouten en proberen ze via 

een masterclass nog beter te maken om het talent maximaal te benutten.  

De medewerkers van Sporttalent zullen in de komende periode een selectie maken van 

de leerlingen die in de onderstaande sporten opvallen (groep 5 t/m 8): 

 

- Voetbal 

- Basketbal 

- Hockey  

- Trefbal 

-  

Ze letten daarbij op de volgende criteria: 

 

- Samenspelen 

- Inzicht 

- Vaardigheden 

- Sociaal (sportief gedrag) 

-  
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Uw kind kan in de komende periode benaderd worden voor een masterclass.  

De medewerkers zullen hun namen noteren.  

Over deze masterclass wordt u voor de zomervakantie geïnformeerd  

 

Formatie en de nieuwe groepsindelingen 

 

 

Tijdens de studiedag zullen we onder anderen in gesprek gaan over de groepsindeling 

voor het schooljaar 2021-2022. 

We zullen we u z.s.m. informeren over de nieuwe groep van uw kind en de nieuwe 

leerkracht.  

 

 

 

Juffrouw Denice 

   

Juffrouw Denice werkt nu ongeveer drie jaar bij ons. Ze stond dit schooljaar voor twee 

groepen, zowel groep 3 als groep 4.  

Zij heeft een nieuwe uitdaging gevonden en gaat haar onderwijscarrière voortzetten op 

een andere school in den Haag.  

 

We wensen juffrouw Denice heel veel succes.  

 
 

                                           Vrije dagen en vakanties 

 

Data Eerste dag Laatste dag 

Zomervakantie 19 juli 2021 27 augustus 2021 

 

 

De studiedagen waarop alle groepen geen school hebben zijn in 2020-2021 als 

volgt ingepland: 

Woensdag 9 juni 2021 Studiedag 4 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

Vrijdag 25 juni 2021 Studiedag 5 Groepen 1 t/m 8 zijn vrij 

 

Vrije middagen: 

16 juli 2021  In verband met de zomervakantie 

 



 


