
 
 
Maandbrief juli 2019 

 
Geachte ouders/verzorgers, 
 
In deze laatste maandbrief vindt u de bijzonderheden van de maand juli. 
Eventuele bijzonderheden worden de komende weken via ‘losse’ mails in Parnassys gedeeld. 
 
- Het vervolgonderwijs. 
Een groot aantal oud-leerlingen heeft intussen het diploma opgehaald. Wij feliciteren hen met 
het behaalde resultaat en wensen hen na de vakantie veel succes in een vervolgopleiding.  
 
 - Evaluatiegesprekken. 
Van 1 t/m 4 juli hangen er lijsten op het prikbord bij de hoofdingang voor de laatste gesprekken 
van dit schooljaar. Hierop kunt u aangeven dat u nog een gesprek wilt met de leerkracht over 
het functioneren en presteren van uw kind. De gesprekken worden gehouden op maandag 8 en 
donderdag 11 juli. Het is voor ons prettig als er geen grote gaten zitten tussen de verschillende 
afspraken, dus vragen wij u zoveel mogelijk aan te sluiten op de vorige afspraak.  
 
- Ouderportaal Parnassys. 
Met ingang van 17 juli a.s. staat het ouderportaal binnen Parnassys weer open en kunt u binnen 
Parnassys uw kind weer volgen. 
In het ouderportaal kunt u het verslag lezen van het evaluatiegesprek dat onlangs gehouden is. 
Dit verslag staat bij notities: start-voortgang-evaluatiegesprekken. Door op reageer te 
klikken, kunt u het verslag aanvullen of een akkoord geven. 
Wij hopen dat u uiterlijk 1 augustus reageert. Als er op 1 augustus a.s. nog niet is gereageerd, 
gaan wij ervan uit dat het verslag akkoord is en is het verslag definitief vastgesteld. 
 
- Formatie. 
De formatie schooljaar 2019-2020 is vorige week met u gedeeld. Hierop hebben wij een aantal 
reacties gehad. Enkele ouders waren erg blij met de indeling, andere ouders hadden vragen of 
waren teleurgesteld. We zijn blij dat een aantal ouders hun gedachten/gevoelens met ons heeft 
gedeeld. Helaas moeten ook wij keuzes maken. We krijgen een budget voor de formatie en 
daar moeten we het mee doen. Het totale budget is afhankelijk van het vermoedelijk aantal 
leerlingen op de teldatum: 1 oktober 2019.  
Er zijn ook vragen gesteld over de rol van de MR bij de groepsindeling. Voor alle duidelijkheid: 
de indeling wordt door het team gemaakt: hierbij wordt gekeken naar het belang en 
welbevinden van alle kinderen. De MR heeft alleen een adviserende rol. Het team bepaalt de 
groepsindeling en de verdeling van de kinderen over de diverse groepen.  
Op dinsdagmorgen 9 juli worden de leerlingen ‘verhoogd’. We verhogen na de pauze van 
10.45-12.00 uur. 
Groep 7/8 gaat deze tijd naar de bibliotheek voor een gastles. 

Afscheid groep 8. 
Op 12 juli a.s. nemen we afscheid van groep 8 door met hen van 13.00 - 14.00 uur  te gaan 
bowlen bij Palm Beach in Zwijndrecht. ‘s Avonds wordt officieel afscheid genomen van groep 8 
en hun ouders, hoewel er daarna nog enkele dagen school is voor deze leerlingen. 
Dit afscheid begint om 17.00 uur op school in het speellokaal. 
 



Trakteren groep 8. 
Groep 8 gaat dinsdagmiddag 16 juli de klassen rond en zal de andere leerlingen trakteren.  
Als uw kind op bepaald snoep allergisch reageert, dit s.v.p. op tijd doorgeven aan de 
groepsleerkracht.  
 
Generale repetitie musical groep 7/8. 
Woensdagmorgen 17 juli heeft groep 7/8 de generale repetitie van de musical in gebouw 
‘Prinses Juliana’ in Klaaswaal. De kinderen gaan hier na de zomersluiting op de fiets naar toe. 
We zoeken een aantal ouders die de spullen ‘s morgens om 8.00 uur naar Klaaswaal willen 
brengen en daar willen helpen bij de aankleding van het podium en de zaal. We rekenen op uw 
hulp!  
 
Musical groep 7/8. 
De musical vindt plaats op woensdagavond 17 juli in gebouw ‘Prinses Juliana’ in Klaaswaal.  
De musical begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. De zaal is voor ouders en 
overige familieleden/belangstellenden open vanaf 19.15 uur. 
De kinderen van groep 7/8 krijgen 2x drinken van school. Bezoekers van de musical kunnen 
deze avond drinken kopen aan de bar. Na afloop van de musical moet alles direct worden 
opgeruimd. We hopen dat een aantal ouders hierbij wil helpen. Voor elke leerling zijn er 
max. 8 kaartjes beschikbaar. Deze kunnen vanaf maandag 8 juli a.s. worden gekocht bij juf 
Marja Gerards. Ze kosten 2 euro per stuk. 
 
Zomersluiting. 
Op woensdag 17 juli sluiten we met elkaar het schooljaar af tijdens de zomersluiting in de 
Dorpskerk van Westmaas. Deze afsluiting begint om 8.30 uur. Tijdens deze sluiting worden alle 
kinderen in de Dorpskerk verwacht, ook de leerlingen van groep 8. De ouders van alle 
leerlingen, maar ook andere belangstellenden (opa’s/oma’s) zijn tijdens de sluiting van harte 
welkom. 
De kinderen worden deze morgen niet naar school gebracht, maar komen direct naar de 
Dorpskerk. We willen om 8.30 uur beginnen met de jaarafsluiting, svp op tijd aanwezig zijn.  
De kerk is om 8.15 uur open. Na afloop gaan we met elkaar naar school. Het zou fijn zijn als er 
een aantal ouders op de terugweg even mee willen helpen met het begeleiden van de 
leerlingen van groep 1 en 2.  
 
Spullen mee naar huis? 
Op woensdag 17 juli krijgen de leerlingen de werkschriften, schriften en werkstukken mee.  
Wij verzoeken u daarom de kinderen deze dag een grote tas mee naar school te geven. Ook de 
luizenzakken gaan deze dag mee naar huis om gewassen en evt. gerepareerd te worden. De 
luizenzakken s.v.p. de eerste schooldag weer mee naar school nemen.  
Groep 8 is donderdag vrij. 
 
Eindfeest. 
Donderdagmorgen 18 juli hebben we ons eindfeest, aanvang 8.30 uur. We sluiten het eindfeest 
om uiterlijk 12.30 uur af. Over de inhoud van dit feest bent u al geïnformeerd door de 
ouderraad. Na de zomervakantie begint de school op maandag 2 september om 8.30 uur. 
 
Schoolgids. 
We zijn druk bezig met de nieuwe schoolgids en de jaarplanner. Zodra deze klaar zijn, ontvangt 
u hierover in de zomervakantie een email met bijlage. 
 
 
 



Afwezigheid juf Jacqueline. 
Juf Jacqueline heeft een hersenschudding. Tot de zomervakantie zal zij niet meer werken. Voor 
afspraken met ouders m.b.t. zorg verwijzen wij de komende weken naar de groepsleerkrachten. 
Er zijn geen invallers te vinden voor groep 7/8. Dit betekent dat meester van Schaik de 
komende weken les geeft aan deze groep. Zijn directietaken zal hij uitvoeren op vrijdagmorgen. 
Op vrijdagmorgen 5 en 12  juli is groep 7/8 daarom vrij. Als er thuis geen opvang is, worden de 
leerlingen van groep 7/8 op school opgevangen bij groep 6. 
Wij vragen uw begrip voor de gemaakte keuzes. Een andere oplossing was helaas niet mogelijk. 
 
Vacature groep 6/7. 
Op onze vacature hebben we 2 reacties gehad. De sollicitatiecommissie heeft besloten niet ‘in 
zee’ te gaan met deze kandidaten. CSG De Waard heeft de vacature opnieuw opengezet. 
Als u in uw familie/kennissenkring geschikte kandidaten kent, wilt u hen dan aanmoedigen naar 
onze school te solliciteren? B.v.d.  
 
Tot slot, iedereen goede maand toegewenst. 
Met vriendelijke groet,  
mede namens de collega’s, 
Steven van Schaik. 
 

 
 
Groep 8 heeft ons verkeersexamen met goed gevolg afgelegd op vrijdag 28 juni. 


