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Versiercommissie
Een aantal leden van de versiercommissie hebben de school (voornamelijk het grote leerplein) weer versierd in
het laatste thema van dit schooljaar en dat is vakantie!! Het ziet er super gezellig en leuk uit, dames bedankt!!

Oud papier
De heren van het oud papier hebben het oud papier weer bij de weg opgehaald. Bedankt!!! De volgende keer oud
papier is op dinsdag 5 juli, dit is de laatste keer oud papier ophalen dit schooljaar!!

Keuzevakken
De afgelopen 4 weken (behalve op vrijdag 24 juni) hebben we keuzevakken georganiseerd voor de groepen 3 t/m
7. We hebben in de tuin gewerkt, gevist, lego gebouwd, huisjes gemaakt, insectenhotels, EHBO, kijkdozen
gemaakt, bootje gebouwd, op bezoek bij Terra en insecten gemaakt. Voor iedereen wat wils en iedereen mocht
zelf kiezen. We willen alle ouders/verzorgers die hebben geholpen bedanken voor alles!! Ook willen we de
Vismeester, Terra en de vrijwilligers van de tuin bij Lindestede bedanken voor hun inzet! Foto’s staan op
Socialschools.

Musical
Vanochtend is de musical gespeeld voor de groepen 1 t/m 7. Het was een erg leuke en grappige musical en de
kinderen van groep 8 hebben flink hun best gedaan. Wat een (muzikaal) talent!! Prachtig om te zien en te horen!!
Ook het decor en de kleding was erg mooi! In de pauze was er een dansoptreden van groepen 4 t/m 7 o.l.v. juf
Clarette. Dit was super!! (dit optreden zal voor ouders/verzorgers op donderdag 14 juli plaatsvinden).
Vanavond zullen de leerlingen van groep 8 voor hun ouders/verzorgers, familie en vrienden de musical opvoeren,
dit komt helemaal goed!!!!
We willen alvast iedereen bedanken die mee heeft geholpen aan de musical! (decor, kleding, schmink, haar,
muziek, locatie). Foto’s van vanochtend staan op Socialschools.

Rapportgesprekken
In de week van 4 t/m 8 juli 2022 organiseren wij de gezamenlijke contactmomenten voor de ouders/verzorgers
van groep 1 t/m 7.
Wij verwachten hierbij alle ouders/verzorgers, ook verwachten wij hierbij de leerlingen van
groep 5 t/m 7.
De meeste ouders/verzorgers hebben zich ingepland.
De ouders/verzorgers die dit nog niet hebben gedaan, helaas, de inschrijfdatum is verlopen. Dat
betekent dat de leerkrachten u gaan inplannen op de momenten die nog vrij zijn. U krijgt dan nog een
mail over wanneer u wordt verwacht!

Verjaardagen groep 1 t/m 3
De juffen van groep 1 t/m 3 vieren maandag 4 juli hun verjaardag in hun eigen groep. Het wordt een gezellige
dag!! Iedereen heeft er zin in!!!

Scool on Wheels
Vrijdag 8 juli komt er een clinic Rolstoelbasketbal voor de leerlingen uit groep 7&8. Van 9 tot 10 uur is er een
theorieles, daarna gaat de groep rolstoelbasketballen (twee keer een halve groep) in de gymzaal. Super
interessant en erg leuk!!!

Schoonmaak
Maandag 11 juli (13.00-14.15 uur) gaan we met zijn allen schoonmaken op de middag. Iedere groep maakt met
de juf/meester zijn of haar eigen klas schoon en groep 8 gaat ondersteunen op andere plekken in school
(leerpleinen, groep 1/2/3, enz.). Juf Anja, juf Inge en juf Zwaantje hebben ook nog wat ouders/verzorgers van
groep ½ nodig om te assisteren. De juffen hebben dit al gevraagd in een berichtje op social schools, geef je op,
want hoe meer zielen hoe meer vreugd!!

Afsluitende activiteit groep 8
Woensdag 13 juli gaat groep 8 hun schoolperiode afsluiten met een activiteit. Ze gaan bowlen en lasergamen bij
Fit en Fun in Wolvega. Super leuk!!

Optreden dans
Donderdagmiddag 14 juli is het optreden van de ingestudeerde dansen op het plein (bij mooi weer) of binnen (bij
slecht weer). Eijer producties heeft met groep 1 t/m 4 een dans ingestudeerd en Clarette een dans met groep 4
t/m 7. Alle ouders/verzorgers zijn hierbij uitgenodigd om te komen kijken!!! Het is donderdagmiddag 14 juli van
13.30 uur t/m 14.15 uur! Komt allen!!

Laatste schooldag
Vrijdag 15 juli 2022 is de laatste schooldag van dit schooljaar. Groep 8 organiseert als afsluiting allemaal
spelletjes in en om school voor alle leerlingen van groep 1 t/m 7. Hier zult u nog meer over horen! De spelletjes
zullen van 08.30 uur t/m 11.30 uur georganiseerd worden.
Om 11.30 uur zwaaien we groep 8 de school uit en hierbij is iedereen uitgenodigd om te komen kijken!!
Alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij!!!

Schoolreizen
Groep 1&2 is afgelopen week naar de Drentse koe geweest, groep 3 naar Dinoland en groep 7&8 naar Ameland.
Het waren geweldige dagen en iedereen heeft ontzettend genoten!! We willen iedereen die een steentje heeft
bijgedragen ontzettend bedanken. Foto’s staan op Socialschools en een kleine selectie op de website.
Groep 4 t/m 6
Groep 4 t/m 6 gaat vrijdag 8 juli naar de Alde Feanen in Earnewald
(www.np-aldefeanen.nl/ontdekken/schooreisjes), het programma en verdere informatie is ontvangen!!!

MR
Er is een kandidaat naar voren gekomen en aangezien hij de enige was is hij unaniem in de MR gekozen.
Het is de vader van Jhorwan (groep 7) en Emma (groep 2). Afgelopen dinsdag heeft hij de eerste vergadering al
‘proef’ gedraaid en het is hem goed bevallen. Na de zomervakantie zal hij de rol van Wendy (moeder van Sander
uit groep 4 en Jelmer uit groep 7) overnemen.
En voor Wendy was het haar laatste MR vergadering. Ze heeft 2 periodes van 3 jaar in de MR gezeten, in totaal 6
jaar. Tijdens de vergadering is er afscheid genomen van Wendy en is ze bedankt voor haar inzet.
Wendy bedankt voor alles en Gerjan welkom in de MR.

Formatie is definitief!
Elke school krijgt op basis van het leerlingenaantal op 1 oktober van het jaar ervoor formatie. Formatie is
eigenlijk het aantal uren per school waarvoor je leerkrachten kunt inzetten. Als je krimpt, krijg je minder uren en
zouden er misschien mensen moeten vertrekken uit je team. En/of zou je groepen moeten combineren.
Als je groeit, krijg je meer uren om meer leerkrachten aan te trekken of om banen van leerkrachten uit te breiden.
En kun je de groepen kleiner maken. De formatie van komend schooljaar (2022-2023) is gebaseerd op de
teldatum van 1 oktober 2021, toen hadden we 121 leerlingen op onze school. Dat betekent dat we ietsje meer
formatie krijgen dan het jaar ervoor (toen hadden we op teldatum 120 leerlingen).
We werken vanaf volgend schooljaar met de volgende (combinatie) groepen, groep 1,groep 2, groep 3 (20),
groep 4 (20), groep 5/6 (26) en groep 7/8 (23).
We starten met 24 kleuters in groep 1 (11) &2 (13) (wat we nu weten) en zullen de groepen splitsen waar dat kan.
Net zoals we sinds januari 2022 hebben gedaan.
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Juf Marianne werkt elke maandag (hele dag) en woensdag (hele dag) aan haar I.B.- taken.
Meester Jan werkt op 3 dagen (maandag, dinsdag en woensdag).
Meester Rik werkt volledig.

Mooie, grappige, spannende, leuke, nieuwe boeken.
Wat hebben we een mooie collectie met nieuwe boeken op school. Veel nieuwe boeken staan uitgestald in onze
boekenhoek op het leerplein. We hebben goed gekeken welke boeken populair zijn bij de kinderen en deze
hebben we dan ook aangeschaft. Maar ook onbekende boeken die veel verkocht worden in de boekhandel. Zo
zijn er nieuwe uitgaven van De waanzinnige boomhut: Het gaat over een boomhut je nog nooit hebt gezien! Er is
een bowlingbaan, een zwembad met reuzenhaaien, een geheim laboratorium en een snoepjesmachine die je
overal volgt en snoepjes in je mond schiet als je trek hebt. In dit boek beleven kinderen de gekste avonturen. Ook
zijn er nieuwe boeken van Kapitein Onderbroek, Dogman en de Magische Apotheek. De schrijver Paul van Loon
is bij ons op school ook erg populair en gelukkig had hij weer nieuwe boeken geschreven zoals de Maanrovers.
Lekker spannend! Zo hebben we moppenboeken, boeken over voetbal, dierenboeken over tijgers, reptielen,
panda’s, dolfijnen, huisdieren en noem maar op. Stripboeken liggen in de stripboekenmand voor de kinderen die
graag willen lezen en afbeeldingen erbij kunnen zien. Er zijn nog veel meer boeken, dus de kinderen kunnen
heerlijk boeken zoeken in de boekenhoek. Voor ieder kind is er een geschikt boek, wat past bij hun interesse!

NPO gelden
Vanuit de regering krijgt elke school een extra budget voor komend schooljaar. Hieronder staat uitgelegd waarom
de regering dit doet.
Het onderwijs heeft te maken met de coronacrisis. Dat heeft grote gevolgen voor kinderen en jongeren.
Sommigen hebben een leervertraging opgelopen of zijn minder gemotiveerd geraakt. Anderen hebben juist een
groeispurt gemaakt. Hoe dan ook, leerlingen en studenten verdienen alle kansen op volwaardig onderwijs en een
goede toekomst, ondanks corona.
Het Nationaal Programma Onderwijs geeft ondersteuning aan leerlingen en scholen om vertragingen te beperken
en in te halen. De regering besteedt hiervoor de komende tweeënhalf jaar € 8,5 miljard extra aan het onderwijs.
Door de NPO (Nationaal Programma Onderwijs) gelden kunnen we de plannen die we altijd hebben nog beter tot
uitvoer brengen.
En omdat we extra in willen zetten op begrijpend lezen, woordenschat en rekenen komend schooljaar, kunnen wij
door de NPO gelden een extra leerkracht aanstellen die met woordenschat aanleren en begrijpend lezen heel
veel ervaring heeft.
Juf Manon zal op maandagochtend, dinsdag en donderdag kleine groepjes NT2 leerlingen (leerlingen die
Nederlands als Tweede taal hebben, buitenlands komaf) begeleiden m.b.t. begrijpend luisteren, (technisch)
lezen, rekenen en woordenschat. Dit zullen leerlingen uit groep 1 t/m 3 zijn.
Meester Paul zal hetzelfde gaan doen als juf Manon en zal dit op maandag en donderdagmiddag doen. En op de
dinsdag (om de week). Dit zullen leerlingen uit groep 4 t/m 8 zijn.
Zo hebben de andere leerkrachten de tijd om in kleine groepjes de andere leerlingen les te geven m.b.t.
begrijpend lezen, rekenen, (begrijpend) luisteren en woordenschat.
Zo krijgt elke leerling de uitdaging en aanbod dat passend is bij zijn of haar ontwikkeling.
Meester Paul zal volledig werken en dit gaat hij komend schooljaar doen:
Maandag;
ondersteuning in groep 4 t/m 8 (zie hierboven)
Dinsdag;
gymles groep 1 t/m 8 (om de week, andere week geeft Timo gymles)
Dinsdag;
ondersteuning in groep 4 t/m 8 (zie hierboven) als Timo gymles geeft
Woensdag;
groep 5/6, zodat meester Carsten bezig kan met zijn rekenbeleidsplan en met administratieve
werkzaamheden
Donderdag;
op de ochtend groep 7/8, zodat meester Chris bezig kan met zijn taal/spellingsbeleidsplan en met
administratieve werkzaamheden
Donderdag;
op de middag met ICT taken en zijn eigen administratie
Vrijdag;
gymles groep 1 t/m 8.
We zijn heel blij met dit plaatje en we zijn blij dat we meester Paul en juf Manon kunnen behouden. Ook juf
Danielle heeft een baan gekregen, zij gaat werken op de Dorpsschool in Wolvega in groep ¾ (volledig).

