Nieuwsbrief 5 Schooljaar 2021 – 2022
Wisseling personeelsleden
We zijn blij dat we kunnen berichten dat de vacatures op onze school zijn ingevuld. De vacatures zijn
ontstaan omdat we volgend schooljaar afscheid gaan nemen van een aantal collega’s.
Juf Annemarie zal volgend schooljaar gaan werken op BS De Draaiende Wieken in Posterholt. Ze kiest
voor deze INNOVO-school zodat ze dichter bij huis kan werken. We vinden het jammer dat juf
Annemarie, ons na één jaar weer gaat verlaten, maar we begrijpen dat een reistijd van meer dan 2 uur
per dag, niet haalbaar is.
Juf Danee zal volgend schooljaar niet meer bij ons werken. Ze gaat werken bij een
kinderopvangorganisatie, dichter bij haar woonplaats. Ook dit vinden we heel jammer omdat juf Danée
al een aantal jaren bij ons werkt en breed inzetbaar is in alle units binnen onze school.
Meester Jelle
Na een verblijf van enkele maanden gaat meester Jelle volgend schooljaar aan de slag op BS St.
Dionysius in Schinnen.
We wensen juf Annemarie, juf Danee en meester Jelle alvast veel plezier toe op de nieuwe werkplek,
we zullen ze zeker gaan missen. Daarnaast zijn er een aantal leerkrachten die volgend schooljaar
minder gaan werken of een studie (gaan) volgen, waardoor er meer vacatureruimte is ontstaan.
Volgend schooljaar kunnen we deze nieuwe collega’s begroeten op onze school:
Juf Nadia Frijns (leerkracht)
Juf Sanne van der Zijden (leerkracht)
Juf Sabeth Brand (onderwijsondersteuner)
Juf Denise Kwant (onderwijsondersteuner)
Juf Maud Vijgen (onderwijsondersteuner)
In de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar kunnen we kennismaken met deze nieuwe juffen.

Groepsindeling
We blijven werken in units, dit betekent dat de medewerkers binnen de unit, samen verantwoordelijk
zijn voor de ontwikkeling van alle leerlingen. Het kan zo zijn dat uw zoon/ dochter instructies krijgt van
meerdere leerkrachten binnen de unit. De medewerkers binnen de unit praten samen over de
ontwikkelingen van de kinderen. De leerkracht waarbij uw kind is ingedeeld, blijft eindverantwoordelijk
en voert dan ook de gesprekken met u.
De indeling voor volgend schooljaar is als volgt:
Unit 1
Startklas
Groep 1-2 A
Groep 1-2 B
Groep 2-3 A
Groep 2-3 B
Medio februari zal er, naar verwachting, een nieuwe instroomgroep worden
gestart.
Unit 2
Groep 4
Groep 5
Groep 5-6
Groep 6
Unit 3
Groep 7
Groep 8

Rapportgesprekken

De leerkrachten van de groepen 6 en 7 zullen voor alle leerlingen een oudergesprek voeren. U heeft
hiervoor een uitnodiging ontvangen via ISY. Tijdens dit gesprek zullen de rapporten, ontwikkeling van
uw kind, de uitslag van de Adit-test en voorlopige adviezen worden besproken.
Voor de leerlingen van de overige groepen geldt het volgende: Wenst u een oudergesprek met de
leerkracht van uw kind, neem dan telefonisch of via de mail contact op met de leerkracht om een
afspraak te maken. Indien de leerkracht het nodig acht, zal hij of zij contact met u opnemen voor een
oudergesprek. U bent te allen tijde welkom om een gesprek in te plannen.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023
o
o
o
o
o

Herfstvakantie: 22 oktober t/m 30 oktober 2022
Kerstvakantie: 24 december t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie: 18 februari t/m 26 februari 2023
Meivakantie: 22 april t/m 7 mei 2023
Zomervakantie: 14 juli t/m 27 augustus 2023

Vrije dagen i.v.m. studiedag of feestdag:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Vrijdag 16 september 2022
Maandag 27 februari 2023
Dinsdag 28 februari 2023
Maandag 10 april 2023 (Pasen)
Woensdag 17 mei 2023
Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaartsdag)
Vrijdag 19 mei 2023
Maandag 29 mei 2023 (Pinksteren)
Donderdag 22 juni 2023
Vrijdag 23 juni 2023

Vrije middag voor leerlingen:
o
o
o
o
o
o
o

Vrijdagmiddag 21 oktober 2022
Dinsdagmiddag 22 november 2022
Vrijdagmiddag 2 december 2022
Vrijdagmiddag 23 december 2022
Vrijdagmiddag 17 februari 2023
Vrijdagmiddag 7 april 2023
Vrijdagmiddag 13 juli 2023

Reisje met de bus
De oudervereniging organiseert op vrijdag 23 september een reisje met de bus.
Meer informatie hierover is te vinden op ISY. De oudervereniging vraagt aan
alle leden een financiële bijdrage om dit mogelijk te maken. We hopen dat alle
ouders gehoor geven aan deze oproep.

Invoering nieuwe WO-methode
De afgelopen maanden hebben diverse
groepen kennisgemaakt met de methode
Blink. Dit is een methode die het vakgebied
Wereldoriëntatie geïntegreerd aanbiedt.
Deze methode helpt de leerkrachten om
leerlingen nieuwsgierig te maken naar
onbekende zaken. De methode laat
leerlingen onderzoekend en ontdekkend
leren zodat de kinderen op een actieve
manier hun kennis kunnen vergroten.
In de afgelopen maanden heeft het team
gemerkt dat de methode Blink de kinderen
leert om zelf na te denken en om de wereld
om zich heen te ontdekken. Daarom is het
besluit genomen om volgend schooljaar
deze methode aan te schaffen.
Blink is een geïntegreerde methode die
thematisch werkt. Er zullen daarom volgend
schooljaar thema’s worden aangeboden in
de groepen 1 t/m 8.
Een geïntegreerde aanpak biedt
mogelijkheden om ook andere lessen (taalbegrijpend lezen- expressie) te laten
aansluiten op dit thema waardoor er voor
de leerlingen veel kansen ontstaan om
kennis van de wereld op te doen én om de
woordenschat te vergroten.

Kleutervolgsysteem
De afgelopen maanden hebben de
kleutergroepen verschillende
kleutervolgsystemen uitgeprobeerd. Hierin
is een keuze gemaakt. De kleutergroepen
zullen aan de slag gaan met het
digikeuzebord.
Hiermee kunnen de kinderen werkjes
kiezen en er wordt in bijgehouden welke
doelen worden beheerst of welke doelen
hebben nog aandacht nodig?

IMC-basis stop tijdelijk
De afgelopen jaren hebben de leerlingen van de groepen
7 en 8 het aanbod van IMC-basis gevolgd.
Dit programma biedt leerlingen de kans om op een
positieve manier de wereld te ontdekken. Door de lessen
denken leerlingen na over hun toekomst doordat ze
gastdocenten ontmoeten of op plekken komen, waar ze
niet altijd komen.
Ondanks de positieve ervaringen met het programma
zullen we het volgend schooljaar niet aanbieden op
school. De reden hiervoor is dat we de methode Blink
structureel gaan gebruiken. Om deze methode goed te
kunnen invoeren is tijd nodig en deze missen we
momenteel. We hopen in het schooljaar 2023-2024 het
aanbod van IMC-basis weer te kunnen aanbieden en dit
dan te koppelen aan de methode BLINK.
Afscheid MR
Aan het einde van dit schooljaar zal Rob Simonis,
afscheid nemen als voorzitter van de MR, omdat zijn
dochter Julie schoolverlater is. Rob is 15 jaar lid geweest
van de MR. We bedanken Rob, voor zijn actieve rol, die
hij vele jaren heeft vervuld.
Oproep MR
We zijn op zoek naar een nieuw lid voor de
oudergeleding van de MR per 01.09.2022.
Wat doet een MR-lid?
De MR praat mee over de visie van de school,
financiën en veiligheid. Een goed
functionerende MR kan een grote bijdrage leveren aan
de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op
school.
Wie is lid van de MR?
Alle ouders (of voogden) met een kind op De Wegwijzer
kunnen zich voor de MR verkiesbaar stellen, zonder dat
er bepaalde eisen aan hen mogen worden gesteld.
In een MR werken teamleden en ouders samen.
Ouders die interesse hebben kunnen contact opnemen
met juf Chantal en juf Paola.
chantal.brinkman@innovo.nl
paola.lutgens@innovo.nl
Telefoongebruik- sociale media
Helaas ervaren we de laatste tijd regelmatig problemen
op school vanwege conflicten die na schooltijd ontstaan
tussen leerlingen op de sociale media.
We adviseren ouders om het telefoongebruik van hun
kinderen te volgen en te controleren.
Daarnaast adviseren wij ouders om goede afspraken te
maken t.a.v. beeldschermgebruik. Nuttige informatie
hierover is hier te vinden op

Eindtoets groep
In de week van 18 april ging groep 8 hard aan de slag om nog één keer te knallen. Ze hebben laten zien
dat ze ertoe doen en dat ze het verschil kunnen maken. Op de eindtoets werd de kennis getoetst van
de afgelopen 8 jaar. Van rekenen, taal en spelling tot executieve vaardigheden om te kunnen
begrijpend lezen: alles kwam voorbij!
Vol trots hebben wij de uitslagen ontvangen! Onze leerlingen van groep 8 hebben, ondanks de Coronaperiode, boven het gemiddelde gepresteerd. Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen en
leerkrachten! Onze school heeft een score behaald van: In de week van 18 april ging groep 8 hard aan
de slag om nog één keer te knallen. Ze hebben laten zien dat ze ertoe doen en dat ze het verschil
kunnen maken. Op de eindtoets werd de kennis getoetst van de afgelopen 8 jaar. Van rekenen, taal en
spelling tot executieve vaardigheden om te kunnen begrijpend lezen: alles kwam voorbij!
Vol trots hebben wij de uitslagen ontvangen! Onze leerlingen van groep 8 hebben, ondanks de Coronaperiode, boven het gemiddelde gepresteerd. Wij zijn ontzettend trots op alle leerlingen en
leerkrachten! Onze school heeft een score behaald van:

212,3
Het landelijk gemiddelde, dat behaald is op deze toets, is 200. Hiermee scoren we als school ruim
boven het landelijk gemiddelde en daar zijn we heel trots op!
We feliciteren onze leerlingen en leerkrachten met dit prachtige resultaat!
De leerlingen hebben als traktatie genoten van friet met een lekkere snack!

Ook is groep 8 de uitdaging aangegaan met juf Susanne om paling te eten bij een goed resultaat!
Wist-u-dat:
• Juf Janou in blijde verwachting is;
• Ze in september haar tweede
kindje verwacht;
• Zij na de zomervakantie direct start
met zwangerschapsverlof;
• Wij haar een fijne
zwangerschapsperiode toewensen;
• In de zomervakantie de toiletten
worden gerenoveerd op school;
• We hier heel blij mee zijn;
• Friture Willem speciaal voor groep
8 de friture overdag heeft geopend;
• Wij ze bedanken voor de
medewerking en support!

Schoolfotograaf
De schoolfotograaf is geweest en de mooie foto’s zijn
meegegeven naar huis. Indien u de foto’s wenst te
kopen, volg dan de instructies op het informatie blaadje.
Indien u de foto’s niet wilt hebben, dient u deze weer in
te leveren op school.
Schoolverlatersdagen
De leerlingen van groep 8 gaan op 13-14-15 juli op
schoolverlaterskamp. Ze gaan naar Break Out in
Swalmen.
De begeleiding wordt dit jaar gedaan door juf
Annemarijn, juf Anouk en meester Ryan. In groep 4-5 en
6 zal hierdoor les worden gegeven door juf Danee, en
meester Jelle. We wensen de leerlingen mooie
schoolverlatersdagen toe.

Belangrijke data
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli: schoolinloop;
Woensdag 6 juli: buitenspeeldag
Vrijdag 8 juli: administratieve middag, vanaf 12.30u een vrije middag voor alle leerlingen;
Maandag 11 juli: rapporten en trotsmappen mee;
Woensdag 13 juli t/m vrijdag 15 juli: schoolverlaterskamp groep 8;
Maandag 18 juli: rapporten weer inleveren;
Dinsdag 19 juli: Wegwijzer Got Talent De ouders zijn hierbij van harte welkom;
Woensdag 20 juli: kennismaking in de nieuwe groepen 09:00u-10:00u;
Woensdag 20 juli: afscheidsavond groep 8;
Donderdag 21 juli: om 12:30 uur school uit en start voor de leerlingen de vakantie

