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Agenda 
Ma 21 febr Start inschrijving spreekmiddagen 

Vrij 25 febr Continurooster voor de bovenbouw 

Vrij 25 febr Rapport mee naar huis 

Ma 28 febr t/m vrij 4 mrt Voorjaarsvakantie 

Ma 7 mrt t/m vrij 18 mrt Spreekmiddagen met ouders 

Ma 21 mrt t/m vrij 25 mrt Leerlingenvragenlijst groep 6 t/m 8 

Ma 28 mrt t/m vrij 1 apr Oudervragenlijst 

Woe 30 maart Open middag 13.30u-15.00u (Onderbouw) 

Do 14 apr Continurooster 

Vrij 15 apr t/m ma 18 apr Paasweekend 

Di 19 apr  Studiedag 

Woe 20 apr & do 21 apr Eindtoets groep 8 

Vrij 22 apr Koningsspelen (tot 12.30u-13.00u) 

Ma 25 apr t/m vrij 6 mei Meivakantie 

 

Vanuit de directie 
In de versie van dinsdag 15 februari ontbraken een paar onderwerpen. Die zijn in deze nieuwsbrief in 

het groen toegevoegd. 

Een volle agenda de komende tijd, een normale periode in het schooljaar. Naast deze normale agenda 

hoop ik ook dat wij vanavond weer naar zoveel mogelijk normaal mogen. Hoe mooi zou het zijn als we 

na de voorjaarsvakantie weer (bijna) helemaal naar het oude vertrouwde toe mogen. Helpt u 

vanavond mee duimen? 

 

Volgende week krijgt uw kind het rapport mee naar huis. Een belangrijk moment. En tegelijk ook 

eigenlijk niet. Want het is maar momentopname die vanwege allerlei oorzaken anders kan uitvallen 

dan u wellicht gedacht/gehoopt had. Wat belangrijker is, is het gesprek met de leerkracht erover. De 

leerkracht kan u het verhaal achter de getallen vertellen. Vandaar dat wij dit schooljaar al bezig zijn 

om het rapport iets aan te passen. Naast de resultaten van de cito en Snappet willen wij vooral ook 

aan uw kind aangeven waar het nu staat in de ontwikkeling en wat het nodig heeft de komende tijd. 

Tegelijk is het rapport nog niet zoals we het graag zouden willen hebben. Dit kost tijd en overleg. Iets 

wat we helaas niet voldoende hebben. 

 

Als laatste een excuus. Vanwege de drukte, allerlei coronaperikelen en de samenwerking/fusie 

merken we dat we u als ouders/verzorgers te weinig meenemen in sommige dingen. De informatie 

vanuit school en vanuit de klas is soms te weinig. We hebben dit signaal duidelijk van u teruggekregen 

en zullen dit de komende tijd proberen meer te doen. Mocht u meer informatie willen, schroom dan 

niet om de leerkracht of mij te berichten.  
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Leerlingenraad 
Op de bovenbouw zijn we sinds kort gestart met een leerlingenraad. Een van de actiepunten uit de 

werkgroep pedagogische visie was het oprichten hiervan. Meester Bertus, Juf Thérèse en meester 

Giovanni zijn als leerkrachten hierbij betrokken. Vanuit elke groep is een groepsvertegenwoordiger 

gekozen die namens de leerlingen uit die groep mag spreken. Op deze manier kunnen de leerlingen 

hopelijk meer invloed uitoefenen over hun eigen schoolcarrière. Twee weken geleden is de eerste 

vergadering geweest. Dit was nog even wennen maar even later er kwamen al leuke gesprekken op 

gang. De komende tijd zal er nog vaker worden vergaderd en zal via de Nieuwsbrief ook een 

terugkoppeling aan u worden gegeven. 

Update nieuwbouw 
Op dit moment is het even rustig. Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad ingestemd met het budget 

maar doordat de scholen net waren gefuseerd en even later Snoopy door Floreo werd overgenomen, 

hebben we in overleg de energie gestopt in het wennen aan elkaar. Vanaf maart gaan we weer samen 

met de gemeente het proces van de nieuwbouw in. Dit start met het opstellen van een Plan van Eisen, 

gevolgd door een uitvraag naar een architect en zo verder. We zijn dus op weg, maar de weg is nog 

lang. 

Spreekmiddagen 
Zoals eerder aangegeven zullen na de voorjaarsvakantie spreekmiddagen zijn om samen met de 

leerkracht het verhaal achter het rapport te bespreken. A.s. maandag krijgt u via schoolgesprek bericht 

over de inschrijving. Deze is voor gezinnen met 2 of meer kinderen geopend vanaf 17u. Voor de 

overige gezinnen vanaf 18u. We willen u nadrukkelijk verzoeken om een afspraak te maken. Wij vinden 

deze gesprekken zeer waardevol! 

Stagiaire wissel 
Halverwege het schooljaar moeten stagiaire vaak wisselen van groep/bouw. Hierdoor zullen de 

komende weken sommige stagiaires in een andere groep stage lopen. Dit zal dan tot de zomervakantie 

het geval zijn. Hieronder kunt u de verdeling zien. Omdat de stagiaires verschillende trajecten hebben, 

wisselen ze niet allemaal op hetzelfde moment.  

1/2b: Yentel (ma/di) Thomas (do/vrij)  

1/2c: Karlijn (ma/di)  

1/2c: Tess (vrij) 

4b: Maartje (do) 

4a: Lindy (di) 

5/6: LIO Mariëlle (woe/do) 

6: Rob (di) 
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Open middag 
Na 2 jaar van afwezigheid hebben we dit jaar weer een Open middag. Deze is bedoeld voor nieuwe en 

huidige ouders die hun kind willen aanmelden bij de school en daarvoor graag wat informatie willen 

hebben of even samen met hun kind willen komen kijken. De open middag is op woensdag 30 maart 

van 13.30u tot 15.00u. Locatie Onderbouw (Emmalaan). 

Aanmelden nieuwe leerlingen 
In het kader van onze meerjarenplannen (begroting) vinden wij het fijn om te weten met hoeveel 

leerlingen wij in de toekomst rekening kunnen houden. Weet u al (bijna) zeker dat uw kind bij ons op 

school gaat starten, zouden wij het op prijs stellen als u deze al wilt aanmelden. Aanmelden en de 

volledige procedure over aanmeldingen is te vinden op onze website onder het kopje ‘Ouders’ en 

‘Nieuwe ouders’.  

Vacature conciërge/onderhoudsmedewerker 
Wij hebben tot de zomervakantie een tijdelijke vacature voor een conciërge/onderhoudsmedewerker. 

Het zal voornamelijk gaan voor werkzaamheden op de bovenbouwlocatie voor 12u per week. Lijkt dit 

u wat of kent u iemand die hiervoor geschikt is dan kan contact opgenomen worden met de directeur 

via r.jansen@wijdevenen.nl 

Een voorbeeldomschrijving van de werkzaamheden is te vinden via deze link 

 

mailto:r.jansen@wijdevenen.nl
https://www.poraad.nl/files/werkgeverszaken/voorbeeldfunctiebeschrijving_concierge-onderhoudsmedewerker_a.pdf

