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Vanuit de directie
Het einde van dit vreemde schooljaar is in zicht. De periode van volledig opstarten na de
(gedeeltelijke) scholensluiting tot het einde van het schooljaar was maar kort. Deze tijd hebben de
leerkrachten gebruikt om te kijken op welk niveau de leerlingen zitten en welke vaardigheden zij
beheersen. De werkdagen zonder kinderen zijn goed besteed:
- Met het team is het gesprek gevoerd over hoe het rapport vorm wordt gegeven en wat
daarop komt te staan. De kinderen krijgen deze keer een coronarapport, waarin de
ontwikkeling van uw kind centraal staat.
- Met het team is het gesprek gevoerd over het werken met de aangepaste schooltijden. Dit
gesprek is meegenomen in de MR vergadering van afgelopen maandag. Onder u als ouders is
over dit onderwerp een peiling uitgezet.
- Met het team hebben we de jaarplanning voor volgend jaar doorgenomen. Een vreemde
planning, die vol staat met *. Die activiteiten zullen doorgaan als de richtlijnen vanuit het
RIVM het toelaten.
- Alle leerkrachten zijn aan de slag gegaan met het in kaart brengen van de ontwikkeling van de
kinderen. De cito-toetsen zijn geanalyseerd, zodat het helder is welke vaardigheden nu tot de
zomervakantie, maar wellicht ook na de zomervakantie nog aandacht nodig hebben.
Voor de zomervakantie zullen alle leerkrachten contact opnemen met u als ouder, zodat dit
schooljaar voor iedereen zo goed mogelijk wordt afgesloten.
Renate Vliet

Groepsindeling 2020-2021
Hieronder leest u hoe de groepsindeling er na de zomervakantie uit ziet. Voor de groepen 1 t/m 3
vindt u de indeling in de bijlage. Volgende week donderdag 9 juli maken de leerlingen kennis met de
nieuwe juf en/of meester.
Schooljaar 2019/2020

Schooljaar 2020/2021

Juf/Meester

Zie verdeling in de
bijlage.

Groep 1/2a

Juf Cynthia (ma, di, woe, vrij) en juf Geertje
(do)

Groep 1/2b

Juf Jeanette (ma, di) en juf Maja (woe, do,
vrij)

Groep 1/2c

Juf Marianne (ma, di) en juf Marlies (woe,
do, vrij)

Groep 3a

Juf Marcelle (ma, di, do, vrij) en juf Patricia
(woe)

Groep 3b

Juf Corrie (ma, di, woe) en juf Marjolijn (do,
vrij)

Groep (2/)3

Groep 4a

Juf Romy (ma, di, woe) en juf Sandra
Achterberg (do, vrij)

Groep 3/4

Groep 4/5

Juf Marjo (ma, di) en juf Esther (woe, do,
vrij)

Groep 4b

Groep 5a

Juf Jorien (ma, di, vrij) en juf Sarina (woe, do)
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Groep 5b

Groep 6a

Juf Linda (ma, di, vrij) en juf Sandra Boekee
(woe, do)J

Groep 5a

Groep 6b

Juf Karen (ma, di, do, vrij) en juf Larissa
(woe)

Groep 6b

Groep 7a

Juf Femke (ma t/m vrij)

Groep 6a

Groep 7b

Meester Egbert (ma t/m vrij)

Groep 7a

Groep 8a

Meester Wilko (ma t/m vrij)

Groep 7b

Groep 8b

Juf Willy (ma, di, do, vrij) en juf Annemarie
Oskam (woe)

Kwink
Een terugblik op de Kwinkslagen van dit schooljaar:
- Positief communiceren als een Condor: Houd rekening
met de gevoelens van een ander.
- De zelfontspanner: adem in, adem uit, word rustig.
- De oversteektechniek: verplaats je in de ander en luister.
- Code help: help elkaar!
- De keuze-check: wat betekent mijn keuze voor mezelf en
voor een ander?

Feestelijke afsluiting van het jaar
In de laatste schoolweek organiseren alle groepen een feestelijke
afsluiting in de eigen groep. U ontvangt de informatie hierover
van de eigen leerkracht.

Opgeven van toekomstige kleuters
Heeft u thuis een 3-jarige kleuter? We horen het graag in verband
met de groepsindeling van de kleuterklassen (eventueel ook buurkinderen, neefjes, nichtjes…. zijn
van harte welkom).
Hier vindt u het aanmeldformulier. Tevens kunt u een kijkje nemen op de website. Heeft u nog
vragen, dan kunt u contact opnemen met
Renate Vliet: r.vliet@csgdewaard.nl of bel 078-6733260.

Planning
-

9 juli: wisselmorgen, de kinderen maken alvast kennis met de nieuwe juf/meester. De
groepen 8 starten deze dag om half 11.
15 juli: laatste werkdag voor juf Corry
17 juli: laatste schooldag (vrijdag).
Dinsdag 1 september: eerste schooldag.

Informatie van anderen:
-

In de vakantie is er weer de online vakantiebieb. Voor meer informatie gaat u naar:
https://www.onlinebibliotheek.nl/vakantiebieb.html

