
 

   
 

Agenda 
1   juni   Groep 7: praktisch verkeersexamen 

15 juni   Groep 8: Praktisch verkeersexamen 

17 juni   Schoolreisje groep 6, 7 en 8 

19 juni t/m 27 juni Studieweek -  alle leerlingen vrijdag 

29 juni t/m 2 juli Groep 8: schoolkamp   
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Aanpassingen schooltijden per 7 juni 
Sinds februari werken we met gescheiden schooltijden. Nu er in het land versoepelingen van de 

coronaregels zijn aangekondigd, zullen we op school ook enkele maatregelen versoepelen. In overleg 

met de MR gaan we terug naar de reguliere schooltijden voor alle leerlingen.  

De schooltijden zijn vanaf 7 juni als volgt: 

 

Maandag, dinsdag, donderdag Woensdag, vrijdag 

8.30 uur – 14.45 uur 8.30 uur – 12.30 uur 

 



 

   
 

De toegangsdeuren blijven zoals ze nu zijn. Vanaf 8.15 uur worden deze voor de kinderen geopend. De 

lessen starten om 8.30 uur. Wij vragen u bij het halen en brengen van uw kind rekening te blijven 

houden met de 1,5 m afstand.  

Gezocht: ouders voor de medezeggenschapsraad 
Aan het einde van het schooljaar verloopt de zittingstermijn van één van de mr leden. Deze ouder stelt 

zich herkiesbaar, maar wil ook plaats maken voor een andere ouder, mocht iemand interesse hebben 

in deze vacature. Vandaar onze oproep.  

Wat is een MR? 

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. De MR praat mee over allerlei onderwerpen die met 

onze school en het onderwijs te maken hebben. Samen verbeteren we de kwaliteit van het onderwijs, 

de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden. De leden van de MR worden voor een 

periode van vier jaar gekozen uit de ouders en uit de teamgeleding. 

Wat vragen wij van u? 

• Interesse in schoolbeleid en schoolregels; 

• Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken); 

• Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 1x per 6 weken); 

• Een kritische én open houding. 

Lijkt het u wat om de MR te komen versterken? Stuurt u dan uiterlijk 11 juni per mail een korte tekst 

(ca 10 regels) naar e.vanderwijst@skpo.nl (Eefke van der Wijst) waarin u zich presenteert. 

Indien na 11 juni blijkt dat er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan zal er daarna een 

verkiezing zijn waarbij alle ouders een stem kunnen uitbrengen op hun kandidaat. 

Wilt u eerst met iemand uit onze MR praten, voordat u besluit zich kandidaat te stellen? Neem dan 

contact op met Ingrid van den Heuvel, Jolanda Jonker of Vasco Werners uit de oudergeleding van de 

MR. Ingrid van den Heuvel: ingridvan_gestel@hotmail.com Jolanda Jonker: jonker.jolanda@yahoo.com 

Vasco Werners: vascowerners@gmail.com 

Meneer Rob is vader geworden 
Afgelopen maandag zijn meneer Rob van groep 8 en zijn vriendin de trotse ouders geworden 

van dochter Soof. Ze maken het alledrie goed! 

 

Laatste week EU schoolfruit 
Deze week hebben we de laatste EU schoolfruitlevering van dit schooljaar gekregen. Nog een keer 

genieten de kinderen van groene appels, sinaasappel en meloen. Vanaf volgende week gaan we weer 

verder met de reguliere ‘gruit’-dagen. Dat betekent dat de leerlingen iedere woensdag en vrijdag als 

hapje voor de kleine pauze een stuk fruit of groente meenemen. Als er toch koeken worden 

meegegeven, gaan deze mee terug naar huis. Zo blijven we gezonde voeding stimuleren.  

 



 

   
 

CKE muziek- en dramalessen hervat 
Sinds enkele weken zijn de CKE lessen hervat. De leerlingen genieten van de lessen van de vakdocenten 

Jasmijn (muziek) en Lars (drama). In groep 8 wordt onder begeleiding van de dansjuf hard geoefend aan 

de dansen van de eindmusical.  

 

  
Groep 5 aan de slag met de boomwhackers   Dramales in groep 8 

SKPO innovatiefonds Wereldburgerschap 

Wat betekent het om anno 2021 een wereldburger te 

zijn? Binnen SKPO is een innovatiefonds 

Wereldburgerschap in het leven geroepen. Vanuit het 

innovatiefonds worden middelen beschikbaar gesteld. 

Iedereen - collega’s, leerlingen en ouders - met een goed 

idee om wereldburgerschap te bevorderen kan een 

aanvraag indienen. De beste ideeën worden 

gehonoreerd. Hiervoor wordt een jury samengesteld 

bestaande uit ouders, leerlingen en medewerkers van 

SKPO. Op dinsdag 15 juni hoort u meer over hoe we 

juryleden hiervoor zullen werven. Heeft u interesse, 

houdt u dan uw mail op die dag in de gaten, want uit de 

eerste 20 aanmeldingen van ouders, wordt de jury 

geselecteerd. Leerlingen kunnen zich ook aanmelden als 

jurylid. Hoe dat gaat, wordt in de klas besproken.  

Over het fonds zelf hoort u in het nieuwe schooljaar meer. 

IEP eindtoets 
In april hebben de leerlingen van groep 8 de IEP eindtoets gemaakt. Inmiddels is de uitslag bekend. We 

hebben ruim boven het landelijk gemiddelde gescoord en we zijn dan ook tevreden met het goede 

resultaat. Met name op rekengebied en werkwoordspelling scoren we hoog. De meeste leerlingen 

hebben op of boven hun schooladvies gescoord. Een enkel advies hebben we naar aanleiding van de 

hogere uitslag omhoog bijgesteld. De komende periode zullen we de toetsgegevens analyseren. De 

gegevens zijn voor ons input om ons onderwijs verder te verbeteren. 

 



 

   
 

Aanleg klimaatbeheersingssysteem 
In de meivakantie is er hard gewerkt aan het nieuwe ventilatiesysteem. De grove werkzaamheden zijn 
verricht. De ventilatiebuizen zijn geplaatst en de gaten voor de luchtafvoerroosters zijn geboord. In de 
week van 21 juni (als de leerlingen vrij zijn) wordt er verder gewerkt. De verwachting is dat het 
ventilatiesysteem snel daarna in werking gesteld wordt.   

    
Tijdens de werkzaamheden 

 

  
Na de werkzaamheden 

Van speellokaal naar tijdelijk klaslokaal voor groep 6 

    
 
De komende weken hebben de leerlingen van groep 6 les in het speellokaal. Dit is een grotere ruimte 

waarin het gemakkelijker is om afstand te bewaren tussen leerkrachten en leerlingen. Om deze ruimte 

goed te kunnen ventileren, zijn er openslaande ramen gemaakt. Dat is natuurlijk niet alleen fijn voor 

groep 6, maar ook in de toekomst is het prettig dat er extra geventileerd kan worden. Het lokaal van 

groep 6 is omgebouwd tot tijdelijk speellokaal. De BSO-kinderen kunnen in dit lokaal spelen en de 

dramalessen worden nu ook in dit lokaal gegeven.  



 

   
 

Blink thema ‘de natuurspeurders’ in groep 3 en 4 
In dit thema worden de kinderen zich ervan bewust dat in de eigen omgeving vele soorten kleine 

beestjes leven, zoals vlinders, pissebedden, bijen, regenwormen en nog veel meer. De beestjes hebben 

allerlei kenmerken en eigenschappen. Door de beestjes te onderzoeken, leren de kinderen ze te 

categoriseren. Groep 4 ging afgelopen week naar het bos om de kriebelbeestjes te zoeken op of onder 

de grond, in bomen, struiken of in de lucht. Met paraplu en loep gingen ze op pad. Na afloop konden ze 

op een kaart ontdekken welke beestjes ze gevonden hebben.  

 

 
 

Blink thema ‘de groene fabriek’ in groep 5 en6  
In dit thema kijken de kinderen naar de opkomst van fabrieken en de gevolgen daarvan voor de mens 

en natuur. Ze ontdekken wat een productieketen is en ze leren dat een kortere productieketen minder 

gevolgen heeft voor de natuur. Ze leren wat het begrip duurzaamheid betekent en ze ontdekken dat 

niet alle producten op een duurzame manier worden gemaakt en vervoerd. Als opening zijn ze in groep 

6 gestart met een ruilmarkt, want als je iets voor een tweede keer gebruikt is dat altijd beter voor het 

milieu.  

       



 

   
 

Groep 7: proefjes in de klas, fietskeuring en buitenles 

   
 

  
Groep 7 heeft een proefkring gehad waarin ze blind hebben geproefd. Dat was niet altijd gemakkelijk. 

Voor het verkeersexamen hebben ze een fietskeuring gehad en afgelopen week hebben ze het 

praktijkexamen gedaan.  

Tijdens het mooie weer kregen de kinderen een keer buiten taal- en spellingles. 

Duurzaamheid: we maken onze schoolomgeving wat schoner 

 
Vanuit gemeente Son en Breugel worden aan school materialen beschikbaar gesteld om zelfstandig op 

te schonen rondom ons schoolgebouw of elders in het dorp. We krijgen grijpers, hesjes, handschoenen 

en extra afvalzakken. Zo kunnen we ons dorp een stuk schoner en mooier maken. De materialen blijven 

op school, zodat we gedurende het hele jaar gebruik ervan kunnen maken. Zie voor meer informatie 

ook https://www.supportervanschoon.nl/  

https://www.supportervanschoon.nl/


 

   
 

Schoolreisje groep 5  

 
De kinderen van groep 5 hebben genoten van hun schoolreisje naar Toverland. En wat een luxe; we 

waren de enige school dus wachttijden bestonden die dag niet. 

Avondwandelvierdaagse in de maand juni 
Zoals u misschien al uit de media heeft vernomen, gaat de 23e avond 

wandel 4-daagse door. Om drukte op de route te voorkomen is de 

avond wandel 4-daagse verspreid over een periode van 4 weken. Zo kan 

er ondanks de geldende coronamaatregelen, toch genoten worden van 

de buitenlucht en mooie wandelingen. Inschrijven kan via de website 

www.jc-oase.nl/aw4d. Deelname is gratis. Op de site zijn tevens de 

routes te downloaden. Iedereen kan meedoen en natuurlijk ontvang je 

een mooie medaille, die thuis kan worden bezorgd. Gezellige 

wandelingen toegewenst!  

Gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen is weer gevuld. Mocht u een missend voorwerp herkennen, stuur 

dan een mail naar y.tournoij-bijl@skpo.nl. De spullen zullen dan in de klas teruggeven worden aan uw 

zoon of dochter. Het is fijn als er een naam op de broodtrommel of drinkbeker staat, dan kunnen we 

deze meteen teruggeven. 

 
 
 

mailto:y.tournoij-bijl@skpo.nl

