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Algemeen nieuws
In deze nieuwsbrief krijgt u informatie
over diverse activiteiten die de
komende weken plaatsvinden.
Houdt u ook de website en onze
Facebookpagina in de gaten voor
nieuwtjes en foto’s van activiteiten?
Brengen en halen
Wij blijven voorlopig de verschillende
ingangen en pleinen gebruiken om de
drukte bij brengen en halen te
spreiden. Zoals aangegeven, brengen
en halen door 1 volwassene, blijf zo
kort mogelijk op en om het plein,
onderling 1,5m afstand houden en
geadviseerd wordt dat volwassenen op
het schoolplein een mondneusmasker
dragen. Dringend verzoek is de
leerlingen uit de bovenbouw
zelfstandig naar school te laten komen
en naar huis te laten gaan, voor zover
dit mogelijk is. De leerlingen uit de
groepen 7 en 8 mogen in elk geval niet
door ouders gebracht en gehaald
worden tot op het schoolplein, zodat
alleen ouders van de leerlingen uit
groep 3, 3/4 en 4 op het plein staan.
Kleuters brengen en halen bij de deur
van hun eigen lokaal. Guppy’s bij de
hoofdingang op het kleuterplein.
Groepen 3, 3/4 en 4 brengen en halen
bij de gebruikelijke ingang naast groep
3 op het bovenbouwplein. Groepen 5a,
5b en groep 6 halen en brengen bij de
nooduitgang aan de voorkant (de
straatzijde) van de school.

Groepen 7, 7/8 en 8 gebruiken hun
gebruikelijke ingang op het
bovenbouwplein.
Mocht je met vragen zitten of wil je
als ouder iets kwijt, bel dan gerust
even om een afspraak te maken, dan
kijken we samen naar wat wel
mogelijk is. We houden de lijntjes
graag kort. Dit geldt ook voor
directie en interne begeleider.
's Morgens staan we nog steeds bij
de hoofdingang en kunt u ons
makkelijk even aanspreken.
Overleggen met de leerkracht van uw
kind gaat het makkelijkst via Parro.
Dus zit u ergens mee, aarzel niet en
bel even voor een afspraak!
Babynieuws
Dinsdag 15 juni jl., zijn juf Ramona en
haar partner de trotse ouders
geworden van zoon Jonas. Hij doet
het erg goed en de kersverse ouders
genieten erg van hem! Mocht u een
kaartje willen sturen dat kan dan via
school.

Belangrijke data:
☺ Maandag 28 juni ‘Formatie mee’
☺ Vrijdag 2 juli ‘Meester-/juffendag’
☺ Maandag 5 juli t/m 9 juli
‘Activiteitenweek voor de groepen 8’
☺ Vrijdag 9 juli
‘1e Afscheid/musicalavond groepen 8’
☺ Maandag 12 juli
‘2e Afscheid/musicalavond groepen 8’
☺ Dinsdag 13 juli ‘Doordraaimiddag
voor de groepen 1 t/m 7’
☺ Donderdag 15 juli ‘Tuk tuk ijs’ voor
alle groepen
☺ Donderdag 15 juli ontvangt u de
volgende nieuwsbrief

Meester- en juffendag
Op vrijdag 2 juli a.s. is het meester- en
juffendag. Op deze dag vieren alle
juffen en meesters hun verjaardag in
de klas. Voor een verdere invulling op
deze dag, zult u t.z.t. een bericht van
de groepsleerkracht krijgen.

NK Stoepranden
De kinderen van de groepen 3 t/m 8
meegedaan aan het NK Stoepranden.
Op het kunstgrasveld naast school
hebben de kinderen goed hun best
gedaan en veel plezier gehad met dit
spel. Dit alles in samenwerking met
Facet Ridderkerk en Jantje Beton;
bedankt!

Leerlingen beleven de mooiste
verhalen met de gratis online
Bibliotheek-app

Boek ’n Trip komt eraan! Met deze
zomeractie van Jeugdbibliotheek
kunnen kinderen de mooiste
verhalen beleven tijdens de
zomervakantie. Gewoon op een
telefoon of tablet. Ze downloaden
simpelweg de leukste e-books en
luisterboeken met de gratis online
Bibliotheek-app. Ook als ze nog
geen lid zijn van de bieb.
Dit jaar zijn de zorgen over
leesvaardigheid van kinderen extra
groot vanwege achterstanden door
de lockdowns. Daarom is doorlezen
tijdens de vakantie extra belangrijk
en dat kan gemakkelijk via de
online Bibliotheek-app!
Lekker lezen op vakantie
Onderweg in de auto luisteren naar
het verhaal van Mees Kees? Of
vanuit de luie strandstoel op
digitaal avontuur met De regels van
Floor?
Met de zomeractie is het wel heel
gemakkelijk: de leerlingen
downloaden simpelweg de leukste
lees- en luisterboeken op een
telefoon of tablet met de online
Bibliotheek-app.
Hoe werkt Boek 'n Trip?
Lezen via de online Bibliotheek-app
(Android en iOS)10 e-books en 10
luisterboeken per leerling.

Elk boek drie weken lenen.
Zomeractie is geldig van 1 juli t/m 31
augustus. Speciale selectie
zomerboeken per leeftijdscategorie.
Toegang tot duizenden jeugdtitels
Boeken digitaal vinden, lenen en lezen,
thuis en op vakantie.
Ook geen boetes als boeken te laat
worden ingeleverd.
Meer informatie vindt u op de website
van de online bibliotheek.
https://www.onlinebibliotheek.nl/vaka
ntiebieb/verderlezen.html

Doordraaimiddag voor de
groepen 1 t/m 7
Dinsdagmiddag 13 juli a.s. is de
‘Doordraaimiddag’ voor de
leerlingen van de groepen 1 t/m 7.
De leerlingen gaan dan
kennismaken met de leerkracht(en)
voor het nieuwe schooljaar.
Laatste fase van de
groepsvorming
Het einde van het jaar is in zicht.
Met nog 3 weken te gaan tot aan
de zomervakantie gaan we de
laatste fase in van de
groepsvorming. Dit is de fase van
afscheid nemen.
Voor groep 8 betekent dit afscheid
van elkaar nemen, ergens anders
opnieuw starten. Soms gaan
leerlingen in deze fase meer op
elkaar vitten “afscheid nemen wordt
gemakkelijker als het verleden
minder aantrekkelijk lijkt”. Of de
leerlingen gaan juist meer
ondernemen in groepjes om
daarmee het afscheid uit te stellen.
Leerlingen hebben in deze fase een
leerkracht nodig die hen
voorbereidt op het naderend
afscheid en die ervoor zorgt dat de
sfeer goed blijft tot aan het eind
van het jaar.

Dit geldt niet alleen voor groep 8.
In alle klassen wordt aandacht
besteed aan deze fase van afscheid
nemen. In de groepen 1 t/m 7
nemen we afscheid van elkaar voor
6 weken, van de leerkracht en
misschien wel van sommige
klasgenootjes.
Om dit afscheid goed te begeleiden
worden er activiteiten
georganiseerd om het schooljaar
samen goed af te sluiten.
Daarnaast evalueren de
leerkrachten met de kinderen op de
resultaten, maar ook vooral op het
proces. Wat hebben we geleerd dit
jaar, waar zijn we beter in
geworden? Waar zijn we als groep
in gegroeid?
In deze laatste fase kunnen ook
jongere kinderen soms wat
emotioneler reageren en wat meer
prikkelbaar zijn. Ze hebben hard
gewerkt, veel geleerd en zijn ze ook
gewoon heel hard toe aan vakantie.
Een extra knuffel en een beetje
begrip doen wonderen.

Voor nu wensen wij iedereen een
hele fijne zomer toe. Geniet ervan,
rust goed en blijf vooral gezond!
Tot volgend schooljaar,
Expertgroep Sociaal-Emotioneel
Leren

Vakantieschema van schooljaar
2021/2022
Hieronder het vakantieschema voor
het nieuwe schooljaar, alvast voor in
uw agenda;
Herfstvakantie: maandag 18
oktober 2021 t/m vrijdag 22
oktober 2021
Kerstvakantie: vrijdag 24
december 2021 t/m vrijdag 7
januari 2022
Voorjaarsvakantie: vrijdag 25
februari 2022 t/m vrijdag 4 maart
2022
Pasen: vrijdag 15 april 2022 t/m
maandag 18 april 2022
Meivakantie: maandag 25 april
2022 t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart: donderdag 26 mei en
vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren: maandag 6 juni 2022
Zomervakantie: vrijdag 8 juli 2022
t/m vrijdag 19 augustus 2022

Studiedagen 2021/2022: alle
leerlingen zijn dan vrij
Maandag 25 oktober 2021
Donderdag 24 februari 2022
Donderdag 24 maart 2022
Woensdag 25 mei 2022

Gevonden voorwerpen
Mocht uw kind iets verloren zijn bij
ons op school, dan kan het zijn, dat
het terecht is gekomen bij onze
gevonden voorwerpen. Tot de
zomervakantie blijven de gevonden
voorwerpen bij ons op school, maar
daarna gaan de ‘niet’ opgehaalde
spullen naar een kledingbank.
Mocht er iets van uw kind hierbij
zitten, geef het dan door aan de
leerkracht van uw kind.
Hieronder enkele foto’s van de
gevonden voorwerpen.

