Tuk, 22 juni 2020

Woensdag 1 juli
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus
Maandag 17 augustus

Afscheid groep 8
(inclusief overnachting op school)
14.45 uur start zomervakantie
Studiedag
Zomervakantie
1e schooldag

Formatie 2020-2021
Tijdens de studiedag van 12 juni jl. hebben we o.a. gesproken over de verdeling van de
leerkrachten over de verschillende groepen. We zijn tot de volgende verdeling gekomen:
Gr 1/2
Gr 3/4
Gr 5/6
Gr 7/8
Gr 7/8

ma
Juf Jolien*
Juf Francina
Juf Annelies
Meester Leon

di
Juf Jolien
Juf Francina
Juf Manon
Meester Leon

woe
Juf Maaike**
Juf Francina
Juf Manon
Meester Leon

do
Juf Jolien
Juf Maaike
Juf Annelies
Meester Leon
Meester
Henri***

vrij
Juf Jolien
Juf Maaike
Juf Annelies
Meester Leon
Meester
Henri

*Juf Jacquolien vervangt na de zomervakantie nog juf Jolien. We hopen dat juf Jolien na de
zomervakantie weer langzaam haar werkzaamheden kan oppakken. Zodra juf Jolien weer
helemaal haar werkzaamheden heeft opgepakt zal juf Jacquolien in ieder geval een dag
werkzaam blijven in groep ½. Daarnaast hopen we haar nog 1 à 2 dagen extra op onze
school in te zetten. We zijn hierbij echter afhankelijk van mogelijke interne kandidaten (vanuit
Catent) die mogelijk voorrang op een benoeming zouden krijgen. Wij gaan natuurlijk ons
uiterste best doen om juf Jacquolien voor onze school te behouden.
**De precieze invulling van de woensdag kan nog veranderen afhankelijk van de reintegratie van juf Jolien.
*** Meester Henri ter Horst komt het komende schooljaar 2 dagen werken in groep 7/8. Hij
volgt de opleiding tot leerkracht en rondt het 4e jaar bij ons af met een WPO stage. Hierbij
draait hij zelfstandig (met begeleiding) de groep.
Eline Otter komt als student onderwijsassistent (Deltion) het hele jaar stage lopen op woe, do
en vrijdag.
Juf Jacqueline werkt op dinsdag en donderdag als Intern Begeleider
Meester Age-Jan werkt als directeur (doorgaans) op dinsdag en
vrijdag.
Meester Koos is (bijna) dagelijks aanwezig op school (met name in de (vroege)
ochtenden) om ervoor te zorgen dat wij op school elke dag in een opgeruimde en
goed geventileerde school de kinderen onderwijs kunnen geven. Op de woensdagen
maakt hij vaak gebruik van een speciale verlofregeling voor 77+ ers.

10 minuten gesprekken
De laatste twee weken van dit zeer speciale schooljaar zijn ondertussen aangebroken.
Normaal vonden er dan in de laatste weken nog facultatieve gesprekken plaats op school.
Gezien alle beperkende maatregelen is deze vorm dit schooljaar niet mogelijk. Mocht u als
ouder toch behoefte hebben aan een gesprek met de leerkracht dan kunt u dit via de mail
kenbaar maken. Wilt u hierbij gelijk aangeven welk(e) onderwerp(en) u wilt bespreken? De
leerkracht neemt dan telefonisch contact met u op.

Toetsen en rapport
Vanaf 8 juni mochten we weer "helemaal" naar school! De afgelopen
periode hebben we ons in de klassen en online gericht op de
basisvakken, taal, lezen, rekenen en spelling. Naast deze basisvakken
was onze eerste zorg als team "hoe gaat het met je", en hoe kunnen
wij iedere leerling zo goed mogelijk ondersteunen in de ontwikkeling.
Normaal gesproken staan erin juni CITO toetsen gepland.
CITO heeft de normeringen aangepast van
deze juni toetsen en geeft scholen de mogelijkheid om deze toetsen
in september af te nemen. Als school heeft dit onze voorkeur. Op die
manier hebben we bij de start van het nieuwe schooljaar
representatieve gegevens en kunnen we ons onderwijs daarop
afstemmen. Door het niet afnemen van de juni toetsen, en de afgelopen periode van onderwijs
(op afstand) zal het rapport er deze keer anders uitzien dan normaal.

Stand van zaken nieuwbouw
De gesprekken verlopen voorspoedig. De architect heeft het definitieve ontwerp (op een enkel
detail) klaar. Zeer binnenkort verschijnt er een nieuwsbrief vanuit de gemeente met de laatste
stand van zaken m.b.t. de nieuwbouw van school en dorpshuis.

Staaltaal
In de afgelopen periode hebben we verschillende taalmethoden bekeken. Hieruit hebben we
verschillende lessen gegeven. Tijdens de studiedag van 12 juni hebben we een keuze gemaakt
uit de verschillende taalmethoden. We hebben gekozen voor
Taalstaal. Deze methode kenmerkt zich doordat Staal in elk thema
eerst een sterk kennisfundament legt. De kinderen doen de eerste
twee weken kennis op, die zij vervolgens in week 3 in een eindproduct
toepassen. Via onderstaande link kunt u de brochure over Taalstaal downloaden.
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/methodes/taal/staal/brochure-staal.htm

Over de Vakantiebieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol e-books en
luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk voor iedereen. Dus ook
als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van Annet Schaap.
Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app, zoals Floddertjevan Annie M.G.
Schmidt en De jacht op het schaduwdier van John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store en via Google Play. Van 1 juli tot en
met 31 augustus 2020. Meer informatie vind je op www.vakantiebieb.nl.

Jeugdbibliotheek.nl
Kinderen die lid zijn van de Bibliotheek kunnen naast de e-books en luisterboeken in de
VakantieBieb nog veel meer e-books en luisterboeken lenen. Ook kunnen ze oefenen voor
schoolvakken via Junior Einstein. Kijk op jeugdbibliotheek.nl voor een overzicht van alle
digitale producten voor kinderen.

De Bibliotheek op school
De Bibliotheek op school steunt de VakantieBieb. Werk je met deze aanpak? Dan kun je ook
bij je leesconsulent terecht voor meer informatie.
Met vriendelijke groet, Het VakantieBieb-team

