Beste ouders/Verzorgers,

24-06-2021

In deze brief vindt u het laatste schoolnieuws.
Cito toetsen en rapport
Het schooljaar loopt op zijn einde. We zijn afgelopen weken druk bezig geweest met het maken van
de cito toetsen en ook de rapporten komen er weer aan. We zullen het zelfde rapport gebruiken als
het vorige rapport, verder zal u dit keer ook een uitdraai van de cito resultaten ontvangen. Houdt u
er rekening mee dat deze anders kunnen zijn dan de vorige keer. De midden cito toetsen van dit
schooljaar zijn pas in maart afgenomen na de periode van thuis onderwijs, normaal is dit in januari.
Dit betekend dat er minder leertijd zat tussen de midden toetsen en de eind toetsen. Dit kan
gevolgen hebben voor de resultaten.
Rapportgesprekken
Deze week krijgt u een mail met daarin een link om een afspraak te plannen voor het
rapportgesprek.
Parkeren
Wij willen u vragen om bij het brengen en ophalen van uw kind te parkeren in de daarvoor
bestemde parkeervakken. Er wordt veel overlast ervaren door de buurtbewoners, die de straat niet
uit kunnen omdat er auto's stilstaan op straat en dubbel geparkeerd staan. Uw kind even uit laten
stappen om vervolgens weer door te rijden is geen probleem.
Vreedzame School
We zijn nu bezig in blok 6 daar gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen.
We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes,
leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en n cultuur. We werken aan acceptatie en waardering
ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen
de eigen families, de klas, de school en de samenleving
Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren
naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening
verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan.
Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of
vreemd.

Buitenspeelmateriaal
Het buitenspeelmateriaal van de groepen 1 en 2 heeft een opknapbeurt gehad. Er kan weer volop
veilig geracet worden.

Nieuws uit groep 5/6
De kinderen hebben hun eerste spreekbeurt gehouden. Deze moesten ze in tweetallen maken met
een PowerPointpresentatie. Het thema was van Jeelo, leren voor later.
Nu leren we van alles over de stad van de Middeleeuwen en van nu. Als eindopdracht bij het Jeelo
thema 'Inrichten van je omgeving' gaan de kinderen een eigen schoolplein ontwerpen.
Stadskraan
Donderdag 17 juni en vrijdag 18 juni zijn de groepen 7/8 naar Museum Vlaardingen geweest. Daar
kregen ze les over de stadskraan van Vlaardingen. Tevens hebben ze door middel van een
bouwpakket de stadskraan nagemaakt. Het waren leuke en leerzame ochtenden.

Het vakantierooster en vrije dagen schooljaar 2021-2022

Vakanties
Het vakantierooster voor het schooljaar 2021-2022 is als volgt:
Herfstvakantie:

17 t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie:

25 dec. t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
Paasvakantie:

15 april t/m 18 april 2022

Meivakantie:

23 april t/m 8 mei 2022 (incl. Koningsdag)

Hemelvaart:

26 mei t/m 29 mei 2022

Pinksteren:

6 juni 2022

Zomervakantie:

9 juli t/m 21 augustus 2022

Extra vrije dagen
De kinderen van de groepen 1 t/m 8 hebben af en toe een vrije dag i.v.m. een studiedag of lesvrije dag van het team.
• Vrijdag 1 oktober 2021 hele dag
• Maandag 22 november 2021 hele dag
• Vrijdag 24 december 2021 hele dag
• Donderdag 3 februari 2022 hele dag
• Vrijdag 25 februari 2022 hele dag
• donderdag 14 april 2022 hele dag
• woensdag 15 juni 2022 hele dag
• Vrijdag 8 juli 2022 hele dag

Groepsindeling:
We starten volgend schooljaar met 6 groepen. De groepsindeling volgt.

Eindejaarsfeest:
Helaas kon dit jaar vanwege corona ons
schoolreisje en het kamp niet doorgaan.
Gelukkig hebben we een mooi alternatief
gevonden door de speeltuin op het schoolplein te
organiseren. Met hulp van ouders hebben de
kinderen een ontzettend fijne dag gehad waarbij ze
o.a. op het springkussen en in de draaimolen
konden. Ook waren er poffertjes voor ieder kind en
verse popcorn. Met als afsluiting voor ieder kind
een lekker zakje koekkruimels en een mooie
zelfgemaakte ballon.

De groepen 7/8 hebben op school een lekker patatje
gegeten en zijn toen op school blijven slapen. Vrijdag
de afsluiting met survivallen.

Een mooie afsluiting van een bijzonder jaar!!

