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Belangrijke data 
   
9-10 juni Kamp groep 8A 
10-11 juni Kamp groep 8B 
 
  

Vakantierooster 2021-2022  

Hieronder vindt u het vakantierooster voor het nieuwe schooljaar. 
 

6 september    Start schooljaar 2021-2022 

4 oktober   Studiedag (kinderen zijn vrij) 

5 oktober    Dag van de leraar (kinderen zijn vrij) 

25-29 oktober   Herfstvakantie  
6 december   Studiedag (kinderen zijn vrij)  
24 december   Vrije dag (kinderen zijn vrij) 

25 december-7 januari  Kerstvakantie  
4 februari    Studiedag (kinderen zijn vrij) 

25 februari   Vrije middag (kinderen zijn om 12:00 uur vrij) 

28 februari – 4 maart  Carnavalsvakantie  
18 maart   Studiedag (kinderen zijn vrij)  
18 april   Tweede Paasdag  
25 april – 6 mei  Meivakantie  
26 mei    Hemelvaart  
27 mei    Vrije dag (kinderen zijn vrij) 

6 juni    Tweede Pinksterdag  
7 juni    Studiedag (kinderen zijn vrij)  
8 juli    Studiedag (kinderen zijn vrij) 

22 juli    Vrije middag (alle kinderen zijn om 12:00 uur vrij)  
25 juli – 2 september  Zomervakantie  
 

Corona 
Het gaat in Nederland gelukkig een klein beetje beter; minder besmettingen en meer wat weer kan. 
Op school merken we helaas dat Corona nog steeds onder ons is. We komen er bij zieke leerkrachten 
niet onderuit om soms een groep naar huis te sturen. Dat vinden we ongelooflijk vervelend; we weten 
dat dit ook de ouders in een lastig pakket kan brengen. Toch vragen we om uw begrip hierin. De 
komende periode zullen we nog zoveel mogelijk in cohorten moeten werken en ons moeten houden 
aan de belangrijke Corona-regels.  

Eindtoets groep 8 
Deze week zijn de uitslagen van de eindtoets van groep 8 (de IEP) binnengekomen. Onze kinderen van 

groep 8 hebben zich van hun beste kant laten zien; wat zijn we trots op ze! Voor sommige kinderen 

was de score zelfs aanleiding om het advies voor het voortgezet onderwijs naar boven bij te stellen. 
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We zijn als school met name trots op onze scores voor Taalverzorging en Lezen. We zien ook dat we 

bij het onderdeel Rekenen als school nog wat te winnen hebben. 

 

Schoolreis gaat niet door 
In overleg met de Ouderraad hebben we helaas moeten besluiten ook dit schooljaar de schoolreis niet 
door te laten gaan. Ondanks dat steeds meer mag en kan, vinden we het nog niet veilig genoeg om 
met zoveel kinderen tegelijk op reis te gaan. Natuurlijk gaan we met elkaar op zoek naar een 
alternatief moment om met elkaar toch een superleuke dag te hebben! 
 

Oudertevredenheidsonderzoek 
Dit voorjaar hebben we uw mening over school gevraagd in ons oudertevredenheidsonderzoek. Als 
eerste waren we heel blij met de grote opkomst: meer dan de helft van onze ouders hebben de lijst 
ingevuld.  
Onze ouders zijn met name tevreden (voldoende tot goede score) over de volgende beleidsterreinen: 

• De kwaliteit van de school en de leraren 

• De veiligheidsbeleving door kinderen 

• Het welbevinden van de kinderen 

• Het pedagogisch handelen van de leraren 

• Het lesgeven van de leraren 

• De ondersteuning van leerlingen die iets lastiger vinden 

• De zorg die kinderen voor elkaar hebben  

• Het respect en nieuwsgierigheid van leerlingen onderling 
 
Onze ouders zijn wat minder tevreden (matige score) over de volgende beleidsterreinen: 

• De informatie over ontwikkeling van de leerling 

• Het eigenaarschap van leerlingen (zelf leren keuzes maken) 

• Het kansrijke onderwijs voor alle leerlingen (talentontwikkeling) 
We zijn trots op onze positieve punten en herkennen ook onze aandachtspunten. Hier zijn we op dit 
moment al druk mee bezig. Ook in de volgende schooljaren zullen we hier aandacht aan besteden.  

Schoolfotograaf 
Op 7 en 8 juni zal de schoolfotograaf op school komen om 
foto's te maken.  
De fotograaf maakt een portretfoto en een groepsfoto 
(Coronaproof). 
Vanwege de coronamaatregelen kunnen er helaas geen 
broertjes- en zusjes foto’s gemaakt worden. 
Momenteel wordt er gewerkt aan een rooster. We laten u 
zo snel mogelijk weten welke groepen wanneer aan de 
beurt zijn. 
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Hoe ga ik om met driftig gedrag? 
 
Kinderen moeten nog leren om met hun emoties om te gaan. Ze weten vaak zelf niet dat boosheid of 
huilen voor veel meer staat dan kwaad zijn en verdriet. Teleurstelling, jaloezie, moeheid, angst, 
spanning, dat kan allemaal achter een boze bui zitten.  
Aan ons als volwassenen is het de taak om ze te leren om gaan met die wirwar aan emoties. 
Tips: 

• Probeer zelf kalm te blijven. Met boos worden maak je het alleen maar erger. Hoe 
groter jouw reactie, hoe groter die van een kind. Loop even weg als je denkt dat jij je 
niet kunt beheersen. 

• Geef nooit toe, dan ben je verzekerd van nog meer driftbuien. Je kind heeft dan 
namelijk geleerd dat het helpt en kan het vaker gaan inzetten. 

• Heel vaak vergeten we begrip te tonen voor het gevoel van een kind. Gevoel mag er 
altijd zijn, gedrag niet altijd. Daar kun je dus op corrigeren. 

• Besteed altijd aandacht aan wat er achter gedrag zit: welk gevoel speelt er mee, wat 
wil je kind eigenlijk zeggen of waar heeft het moeite mee? 

• Verwoord het gevoel / de emotie van je kind ('Je bent boos omdat we naar huis gaan') 

• Toon begrip voor dit gevoel of deze emotie ('Dat snap ik wel, het was een heel leuk 
feestje, dus het is jammer dat het voorbij is') 

• Geef aan waarom iets niet kan, geef een alternatief of corrigeer op een positieve 
manier (met wat je wél wilt zien). ('Ik zie dat je boos bent, je had nog graag willen 
spelen. Maar we moeten je zus ophalen omdat de school uit is, daarna kan we weer 
met je auto’s spelen. Dus je trekt nu je jas aan en gaat mee.   

 

Herkent u dit? Wilt u hierover praten? Neem dan gerust contact met mij op. Natuurlijk kunt u ook 

voor andere (opvoedings-) vragen bij mij terecht.  

 

U kunt me ook bellen of mailen.  

 
Tot ziens, Hacer Ural 0630885642   h.ural@lumenswerkt.nl 

 
 
 
 
Hartelijke groet, Maartje en Martijn 


