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Welkom 

Wij verwelkomen alle nieuwe leerlingen die 
gestart zijn op onze school. 

 
‘Samen Groeien naar Geluk’

 

 
Minicollege  
*Aangepast zonder ouder 

 

 

 
Babynieuws en verlof 
We hebben op school weer babynieuws! Juf Aline is bevallen van haar tweede 
kindje, genaamd Fedde. Wij feliciteren haar en haar gezin met dit fantastische 
nieuws!  
 
Daarnaast is ook juf Selena zwanger en hebben wij gezocht naar vervanging. Wij zijn blij dat wij 
een goede vervanger hebben kunnen vinden. Per 13 april vult Rianne Moonen de vervanging van 
juf Selena in.  
 
Zoals jullie wellicht hebben vernomen is het verlof van juf Paola afgelopen. Zij is weer aan het 
hervatten in groep 4-5. We wensen haar veel werkplezier. 
 

 

 
Toetsperiode voorbij 
 
De afgelopen weken hebben de kinderen van groep 3 tot en met 8 weer 
veel verschillende toetsen gemaakt op school.  
 
We gebruiken deze toetsen om in kaart te brengen wat het groepsniveau 
is en hoe de individuele leerlingen zich hier tot verhouden. Zo kunnen we 
goed zien waar we nog moeten bijschakelen. Ook geeft het inzicht in de 
vakken waarop kinderen goed scoren en wellicht voorlopen, zodat er tijd 
kan worden gemaakt voor andere vakken, denk aan de 
talentontwikkeling van onze kinderen. 
 
We zijn trots op de kinderen, dat ze na een periode van onrust en thuisonderwijs, toch weer 
hebben laten zien dat het echte doorzetters zijn! 
 

 



 
Route 8 – groep 8 
In de week van 19 april ging groep 8 hard aan de slag om nog één keer te knallen. Ze laten zien dat 
ze meetellen, dat ze ertoe doen en dat ze het verschil kunnen maken. Op de eindtoets wordt in 
(gemiddeld) 3 uur tijd alles gevraagd wat ze geleerd hebben in 8 jaar tijd. Van rekenen, taal en 
spelling tot executieve vaardigheden om te kunnen begrijpend lezen: alles komt voorbij.  
We wensen de leerlingen van groep 8 ontzettend veel succes en hopen dat ze ons laten zien waar 
we in geloven: meer dan we mogelijk achten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NPO Geld – Nationaal Programma Onderwijs  
De regering heeft voor het onderwijs extra geld vrijgemaakt om te besteden aan de kennis en 
vaardigheden van leerlingen, waarvan we denken dat ze wellicht zijn achtergebleven ten opzichte 
van het ‘normale gemiddelde’.  
 
We spreken met opzet niet van achterstanden, omdat het nu eenmaal anders is gelopen dan we 
gedacht hadden. Maar dit betekent niet dat kinderen automatisch een achterstand hebben. Vaak 
hebben ze in de afgelopen maanden andere talenten laten zien of zijn op een andere manier gaan 
bloeien. We weten wel dat er nog meters gemaakt moeten worden, als we verwachten dat de 
kinderen uiteindelijk binnen het reguliere tijdspad hetzelfde moeten blijven bereiken. Daarom 
gaan we de gelden vanuit de overheid ook zo doelmatig mogelijk inzetten. 
 
De tijdlijn is als volgt en volgen wij ook zoals beschreven: 
 

 
 
 



 
Quarantaine 
Afgelopen periode hebben we enkele groepen 
en leerlingen gehad die in quarantaine 
moesten, vanwege postieve testen. Er waren 
leerlingen besmet met COVID-19, waardoor wij 
de richtlijnen vanuit de GGD en het RIVM 
hebben opgevolgd. Dit hield in dat de leerlingen 
in quarantaine moesten en op dag 5 mochten 
testen. Kinderen die niet testen mogen na 10 
dagen weer naar school, mits zij klachtenvrij 
zijn. Wij zijn blij dat we de leerlingen en 
groepen nog voor de vakantie hebben kunnen 
begroeten. 
 
We willen alle ouders, leerlingen en 
medewerkers bedanken voor hun medewerking 
en flexibiliteit. 
 

 
Testen  
Ouders zijn en blijven de bevoegde personen 
om te bepalen of een kind wel of niet getest of 
gevaccineerd wordt. Als school zullen wij op 
locatie geen vaccinatie laten plaatsvinden en 
ook geen kinderen testen.  
Wel is het zo dat het een dringend advies is om 
ook kinderen te laten testen, via de GGD, als er 
klachten zijn of als er gezinsleden besmet 
blijken te zijn. Dit advies geven wij u ook. 
Mocht er sprake zijn van klachten of een 
besmetting binnen het gezin: houd uw kind 
thuis en laat uw kind testen waar mogelijk.  
 

 
 

Afscheid meester Ger 
Meester Ger heeft 
woensdag 28 april zijn 
allerlaatste werkdag 
gemaakt. Hij gaat nu echt 
genieten van zijn 
welverdiende pensioen! 
Wij danken hem voor zijn 
tijd bij ons en wensen 
hem veel plezier toe! 
 

 
Belangrijke data (onder voorbehoud): 
 
o 3 – 16 mei: meivakantie 
o 18 mei: schoolfotograaf 
o 19 mei: luizencontrole 
o 21 mei: studiemiddag 12:30 uur school uit 
o 24 mei: Pinkstermaandag 
o 25 mei: Studiedag (hele dag vrij) 
o 4 juni: studiemiddag 12:30 uur school uit 
o 10 juni: OK-thermometer leerlingen  
o 25 juni: studiemiddag 12:30 uur school uit 
o 28 juni: Studiedag (hele dag vrij) 
o 8 juli: OK-thermometers ouders en 

leerlingen 
o 9 juli: studiemiddag 12:30 uur school uit 
o 12 juli: rapport 2 mee 
o 14 – 16 juli: schoolverlatersdagen groep 8 
o 19 juli: inleveren 2e rapport 
o 20 juli: Wegwijzer Got Talent 
o 21 juli: kennismaken nieuwe groepen 
o 21 juli: afscheidsavond groep 8 
o 22 juli: uitzwaaien groep 8 
o 22 juli: studiemiddag 12:30 uur school uit 
o 23 juli: Studiedag (hele dag vrij) 

 

 
Wij wensen jullie allemaal een 

fijne vakantie! 
Rust goed uit, blijf gezond en 

tot 17 mei! 
 

 

 


