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De laatste periode van het schooljaar is aangebroken. De zon zien we steeds vaker tevoorschijn 
komen, de temperatuur loopt langzaam op en de kinderen spelen lekker buiten. Op 24 mei hebben we 
met de drie Klaaswaalse scholen een heerlijke sport- en spelmiddag beleefd. De kinderen hebben 
vooral samenwerkingsspellen gedaan. Wat was het leuk om te zien en te horen dat kinderen zeiden: ik 
heb nieuwe vriendjes gemaakt…. Dat was nu precies de bedoeling; samen spelen! We hopen dat dit 
voortzet en dat de kinderen elkaar actief (op een positieve manier) opzoeken in het dorp.  

 
Namens het team, 
Machteld Metz 
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MEDEDELINGEN 
Personeel 

● Op 3 juli zal er een afscheidsreceptie zijn voor meester Gerrit. Nadere informatie volgt. 
● Zoals u hebt kunnen lezen in de nieuwsbrief van mei, nemen juf Liesanne en juf Maartje ook 

afscheid van de school. We zijn momenteel bezig met het invullen van de vacatures die 
hierdoor ontstaan. We zijn hiermee in een vergevorderd stadium. We hopen u 4 weken voor het 
einde van het schooljaar de groepsindeling met daarbij de behorende leerkrachten te geven. 
Deze vier weken is een afgesproken termijn binnen CSG de Waard. Een enkele keer gebeurt 
het nog wel dat de formatie dan ook niet rond is en dat dit dan dus niet gecommuniceerd kan 
worden. Ik verwacht dit echter niet voor De Vliet.  

 
  
Onderwijsontwikkeling 
De Vliet is volop in ontwikkeling! Om u een indruk te geven van de zaken waar we mee bezig zijn, kunt 
u onder dit kopje regelmatig onze studiemomenten en andere zaken lezen.  
 
Studiedag 
Op 20 mei hebben we een studiedag gehad. Tijdens deze dag zijn we aan de slag gegaan met de 
jaardoelen voor schooljaar 2019/2020. We hebben met elkaar gekeken waar we de prioriteiten aan 
willen geven komend schooljaar met daarbij natuurlijk het vastgestelde plan van aanpak als leidraad. In 
de middag hebben we een vervolg gegeven aan onze studiesessie over het begrijpend leesonderwijs.  
 
Uitslag enquête communicatie met ouders 
Van de ouders heeft 52% de enquête ingevuld. Dank hiervoor. U gaf allen aan de nieuwsbrief altijd te 
lezen. Het grootste deel van de ouders geeft aan tevreden te zijn met de informatie die hierin staat. Een 
klein aantal  (5) van u heeft aangegeven dat u er informatie over de onderwijsontwikkelingen mist. Er 
zijn ook veel tips en tops geschreven waar wij iets aan hebben. Deze informatie geldt ook voor de 
weekmail. We zijn ook blij dat we zoveel positieve reacties van u hebben ontvangen over het feit dat de 
leerkrachten na schooltijd buiten staan. We vinden het fijn dat u de enquête hebt ingevuld en willen u 
hiervoor bedanken! 
 
CITO eindtoets 
Inmiddels zijn de uitslagen van de centrale eindtoets bekend en meegegeven met de kinderen. De 
kinderen hebben allen gescoord zoals we vooraf het advies hebben gegeven. We zijn hier blij om, de 
leerlingen hebben allemaal gepresteerd naar hun eigen kunnen! 
Een enkeling van u heeft gevraagd om de totale schoolscore. Deze score is natuurlijk van belang voor 
het uiteindelijke oordeel dat de inspectie komt geven tijdens het herstelonderzoek. De gecorrigeerde 
score van school is 536,3. Deze score is inmiddels gedeeld met de inspectie en het ziet er veelbelovend 
uit. Toch moeten we hier nog gereserveerd in blijven. De uiteindelijke beoordeling of de resultaten 
voldoende zijn, wordt gedaan door de inspectie, conform bijlage C bij de Regeling Leerresultaten PO 
2014.  
 
Vooruitblik 
Voor komend schooljaar zijn we al bezig plannen te maken. Op de studiedag van 20 mei hebben we 
samen alle ‘ ruwe’ gegevens bekeken van de school. Dit betreft toetsresultaten, uitslag van enquêtes, 
het strategisch beleidsplan, jaardoelen en het verbeterplan. Aan de hand van deze doelen hebben we 
onderwerpen vastgesteld waar we komend schooljaar mee aan de slag gaan. De teamleden worden 
verdeeld in kwaliteitsteams. Deze kwaliteitsteams gaan met elkaar nadenken over het onderwerp en 
hoe verbetering in de school kan komen. Komend schooljaar willen we aan de slag met de volgende 
onderwerpen: spelling, rekenen, burgerschap, taal/ lezen en onderwijs op maat. Daarnaast gaan we 
komend schooljaar starten met de nadruk leggen op een goed pedagogisch klimaat om zo een basis te 
leggen voor het hele schooljaar.  
 

 



Overig 
Ouderavond 
Op 4 juni 2019 willen we een ouderavond houden. Tijdens deze ouderavond willen we u graag een 
update geven en is er tijd voor ontmoeting met de teamleden en met elkaar. U ontvangt hier een 
uitnodiging voor in de bijlage. 
 
Schoolreis groep 3 t/m 7 op dinsdag 1 oktober 2019. 
Op 1 oktober 2019 gaan we op schoolreis! We gaan deze dag met de kinderen naar Blijdorp. De 
organisatie van die dag wil weten welke kinderen er een abonnement hebben. U kunt dit doen door te 
mailen naar juf Jacoline. (j.houtbraken@csgdewaard.nl) 
 
MR 
Komende week ontvangt u via de mail een oproep voor een nieuw MR- lid, oudergeleding.  
 
Zomerfeest "Circus de Vliet" 

 
Op vrijdag 5 juli zal het zomerfeest gaan 
plaatsvinden. Dat het een super feest gaat 
worden dat staat vast!  We zullen deze dag 
onder leiding van Circus Rotjeknor een 
fantastische circusvoorstelling voorbereiden. Een 
voorstelling voor jong en oud die we ‘s middags 
zullen opvoeren. 
 

Voor deze dag zijn wij op zoek naar minimaal 12 enthousiaste hulpouders die helpen met het 
voorbereiden en uitvoering van de acts. Hulpouders kunnen zich melden bij Marjolein 
(m.fokkinga@csgdewaard.nl) ovv “Circus de Vliet”. 
Op 5 juli zullen de schooltijden normaal zijn en hebben de kinderen een normale tussen de middag 
zodat de leerkrachten en mensen van het circus de voorbereidingen kunnen treffen voor de voorstelling.  
 
Met vriendelijke groet, Team zomerfeest!  
 
Overblijf  
In de bijlage vindt u een oproep voor nieuwe overblijfmedewerkers.  
 
 
Gevonden voorwerpen, af te halen bij Diane.  

 

 
 

 
 
Namens het team van de Vliet,  
Machteld Metz  
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Belangrijke data 

 
 
 

                                Juni 2019 
1  
2  
3 Deze week starten we met het afnemen van de CITO toetsen 
4 Inloopkwartier       Gebedskring vervalt     Info avond 
5  
6  
7 Zwemmen groep 8 
8  
9  

10 Pinksteren 
11 vrij 
12 vrij 
13 vrij 
14 vrij 
15  
16  
17  
18  
19  
20 techniekmiddag 
21 zwemmen groep 6/7 
22  
23  
24  
25  
26  
27 rapport gr 1 t/m 7 
28 zwemmen groep 8 
29  
30  
 
 
 
 Juli 
1  
2  
3  
4 Spreekavond (facultatief) 
5 zwemmen groep 4/5 
6  
7  
8  
9  

10 Inloopkwartier 
11  
12 Zwemmen groep 6/7 
13  



14  
15  
16 Afscheidsmusical groep 8 
17  
18  
19 Vrij t/m 30 augustus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


