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In dit nummer: 

Door de opbouw van ons leerlingenaantal kijken we elk jaar op-

nieuw wat de beste indelingen van de groepen lijkt. Dit schooljaar 
gaan we werken met zes groepen. De overweging was dit jaar 

gaan we werken met een groep 5/8 of een groep 7/8. De combi-
natie 5/8 was qua leerlingenaantallen iets gunstiger. Uiteindelijk 

is er gekozen voor een groep 7/8. Doorslaggevend hierin is dat 
veel lessen in de combinatiegroep 7/8 beter te combineren zijn. 

Door de grotere zelfstandigheid van leerlingen van groep 7/8 is 
deze combinatie te prevaleren boven bijvoorbeeld een grote groep 

3/4. Omdat groep 7/8 in het schooljaar 2022-2023 onze grootste 
groep zal zijn zal een groot deel van de tijd van onze onderwijsas-

sistent naar deze groep gaan. Sandra is als leerkracht ingedeeld 

voor deze groep.   

Alet gaat met vervroegd pensioen en is hierdoor niet terug te vin-

den in de personele verdeling.  

We werken in het schooljaar 2022-2023 met deze groepen: 1/2, 

3, 4, 5, 6 en 7/8. 

Werkdruk verlichting: 

 Vakdocent gym - 2 dagen  

 Werkdrukverlichting - 1 dag  

NPO (nationaal programma onderwijs): 

 Remedial teaching (rt) - 2 dagen  

 Doeisliefjuf, levelwerk, 4 uur rt + 4 weekse groeps-

planbespreking - 1 dag  

Ambulante taken 

 Onderwijs assistent - 5 dagen 

 Intern begeleidster - 2 dagen  

 Conciërge - 1 dag  

 Schoolcoach - 1 dag per 4 weken  

 Directeur - 2 dagen  

Doordat Alet met prepensioen gaat ontstaat er vacatureruimte.  

We zoeken nog hulp voor 

verschillende activiteiten,  
kijk in de agenda van Par-

ro of u nog kunt helpen. 



Hierbij delen we alvast de schoolvakanties 

voor het schooljaar 2022-2023. De data van 

de drie studiedagen volgen later. 

24 t/m 28 oktober 2022 - Herfstvakantie 

26 dec ‘22 t/m 6 januari ‘23 - Kerstvakantie 

27 februari t/m 3 maart 2023 - Voorjaarsvakantie 

10 april 2023 - 2de Paasdag 

24 april t/m 5 mei 2023 - Meivakantie 

18/19 mei 2023 - Hemelvaart 

29 juni 2023 - 2de Pinksterdag 

10 juli t/m 18 augustus 2023 - Zomervakantie 

Let op gewoon les op 

7 april 2023 - Goede vrijdag  

Schoolvakanties  Vertrouwenspersoon 

De school beschikt over een interne vertrou-

wenspersoon, Patricia de Wilde. De interne 
vertrouwenspersoon is het eerste aanspreek-

punt voor zorgen en klachten over grens-
overschrijdend en ongewenst gedrag. Voor-

beelden hiervan zijn: (cyber)pesten, agressie, 
geweld, discriminatie, racisme, 

(homo)seksuele intimidatie en radicalisering. 
De interne vertrouwenspersoon kan ter on-

dersteuning een externe vertrouwensper-

soon van de GGD raadplegen.  

De IEP Eindtoets is op 20 en 21 april ge-

maakt door onze leerlingen van groep 8. IEP 
staat voor ICE Eindevaluatie Primair Onder-

wijs. Deze IEP-toets is goedgekeurd door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en We-

tenschap (OCW). 

De IEP-toets meet de verplichte vaardighe-

den lezen, taalvaardigheden en rekenen aan 
het einde van groep 8. Met de uitkomsten 

kan de leerkracht zien waar een leerling 
staat in zijn ontwikkeling. Dit gebeurt niet 

door de prestaties van een leerling te verge-
lijken met die van andere leerlingen. In 

plaats daarvan meet IEP de prestaties langs 

een onafhankelijke meetlat. 

Zo wordt op een eerlijke manier de persoon-

lijke ontwikkeling van een kind in kaart ge-
bracht. Ook wordt duidelijk welk referentie-

niveau (1F, 2F en 1S) het kind beheerst.  

IEP 

Pasen 

Donderdag 14 april hebben we een fijne 

paasviering gehad! Iedereen heeft in de 
ochtend zaadjes geplant in potjes en hierbij 

een mooie plantensteker gemaakt. Be-
dankt  Bloemkwekerij en groencentrum “De 

Batterijen” voor de gesponsorde potgrond! 
Vervolgens hebben we in de klassen lekker 

geluncht met elkaar. De leerlingen die mee-
deden aan de ramadan hebben ons gehol-

pen met opruimen en hebben nog met el-
kaar gespeeld. In de middag werd er in de 

klassen “Eitje tik” gespeeld. Alle leerlingen 
kregen een gekookt ei. Na het opzeggen van 

“Eitje tik, rikketikketik, 3, 2, 1…” werden 
er 2 eieren tegen elkaar getikt. 1 ei bleef 

heel en het andere sneuvelde, die kon lek-
ker worden gegeten. Toen er nog uit iedere 

groep ongeveer 4 leerlingen overbleven heb-
ben we buiten een zinderende finale ge-

speeld. Met de hele school hebben we ge-
zien hoe Milena (groep 4) won bij de kin-

deren en hoe juf Anouk won van alle juffen! 
Gefeliciteerd! Heerlijk om al deze activitei-

ten weer te doen met de hele school, dat 

hebben we gemist.  

Materialen voor de musical  

Hoi allemaal, 
Wij zijn nog opzoek naar grote stukken kar-

ton en grote witte lakens voor het decor. 
Mochten jullie wat hebben, dan mag je het 

afgeven bij groep 7/8. 
Alvast bedankt!! 
 

Groetjes,  

Groep 7 en 8 

Oproep groep 7/8 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenenC:/Users/evert/OneDrive/Documenten/1.%20Maartje
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/taal-en-rekenen/referentiekader-taal-en-rekenenC:/Users/evert/OneDrive/Documenten/1.%20Maartje
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Kalenderactiviteiten 

 

 25 april t/m 6 mei  Meivakantie 

 11 mei   Luizencontrole 

 18 mei   Voorjaarsmarkt 

 20 mei   Koffiemoment 

 20 mei   Podiummiddag 3/4 

 24 mei   Inloopochtend 

 25 mei   Schoolreis 

 26/27 mei  Hemelvaart  

 30 mei   Medezeggenschapsraad 

 

  

20 mei verschijnt de volgende nieuwsbrief 

 


