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     Nieuwsbrief  juni 2019
Beste ouder(s)/verzorger(s) van alle leerlingen, 
 
Huisvesting 

De gemeente heeft aangegeven dat er volgende week 

een reactie zal komen op ons huisvestingsvraagstuk. Zo 

gauw we meer informatie hebben, zullen we u 

informeren. 

Formatie 

Voor het komende schooljaar zullen we gaan starten 

met 12 groepen. Zoals u weet krijgt een school van 

Openbaar Onderwijs Zwolle en regio voor 26 leerlingen 

in een groep formatie. Het kan zijn dat een jaargroep 

iets kleiner of groter is om zo gemiddeld op 26 

leerlingen per groep te komen en budgetneutraal te 

kunnen werken. 

Momenteel zijn er drie grote kleutergroepen. Bij de 

33ste kleuter in een groep mogen we een extra groep 

formeren. We hebben hier nu niet voor gekozen. Dit 

omdat we de bestaande groepen dan voor 1,5 maand 

opnieuw zouden moeten indelen en dit een 

gewenningsperiode (andere medeleerlingen en 

leerkracht) van de leerlingen vraagt. We hebben ervoor 

gekozen om een onderwijsassistent, juf Jessika, toe te 

voegen aan de kleutergroep van juf Ina en juf Joanneke. 

Op deze manier kunnen we de groep opsplitsen en 

zorgen voor de aandacht die de leerlingen behoeven.  

Schooljaar 2019-2020 

Er zal volgend schooljaar naast een enkele groep 3 en 4 

ook een groep 3/4 geformeerd gaan worden. Dit heeft 

te maken met het aantal leerlingen in groep 3 en groep 

4. Per jaargroep zijn er teveel leerlingen voor een 

enkele groep en te weinig voor twee aparte groepen.  

De leerkrachten van de huidige groepen 2, 3 en 4 zijn 

betrokken bij de indeling van de leerlingen over deze 

drie groepen. Hierbij wordt naar verschillende aspecten 

gekeken. De didactische-, sociaal emotionele 

ontwikkeling en de leer- en ondersteuningsbehoeften 

van de leerlingen spelen hierbij een rol.  

Door naar de verschillende aspecten te kijken zullen er 

evenwichtige en voor alle kinderen en leerkrachten 

werkbare groepen geformeerd gaan worden. We zullen 

u volgende week informeren over deze 

groepsindelingen.  

Personeel 

Juf Jolanda Borst zal ons helaas gaan verlaten. Ze gaat 

stoppen met werken en kan gaan genieten van meer 

vrije tijd. Donderdag 4 juli neemt zij afscheid van de 

kinderen en maandag 8 juli vanaf 14.30 uur bent u van 

harte welkom om haar gedag te zeggen. Graag tot 

dan!   

En dan nog maar een aantal weken en dan breekt de 

zomervakantie aan. Ik moet er nog niet aan denken… er 

moet nog zoveel gebeuren. Maar het komt goed, met 

elkaar zetten we onze schouders eronder!  

Hartelijke groet,  

Conny Wencker  

Projectweken over dino’s in de 
groepen 3 en 4.  

We werken de twee weken, rondom ons schoolreisje 
naar Dinoland, over Dinosaurussen. Kinderen houden 
spreekbeurten en we lezen over Dino’s. We schrijven 
verhaaltjes en maken mooie tekeningen van Dino’s. Van 
klei zijn de mooiste Dino’s gemaakt en met gips zijn er 
fossielen gemaakt. Net echt! De meeste kinderen weten 
het nu zeker. “Wij worden later archeologen”. We 
maken ook een klassenkrant over dit thema. De 
kinderen zijn erg enthousiast en nemen veel spullen 
mee naar school. We hebben een Dinohoek in de klas. 
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Schoolreis groepen 3 en 4 naar 
Dinoland  

Donderdag 6 juni zijn de groepen 3 en 4 naar Dinoland 
geweest. De kinderen verzamelden bij Het Engelse 
Werk in Zwolle. Vandaar liepen we naar Dinoland. Alle 
kinderen hebben zich goed vermaakt. Er was zoveel te 
kiezen: een speurtocht, lasergame, minigolf, skelet 
vrijleggen, dino cars, klimparcoursen, T-Rexpeditie en 
nog veel meer. We hebben een lekker patatje gegeten 
en tot slot nog een lekker ijsje. Toen moesten we 
alweer naar huis. Veel kinderen waren nog lang niet 
uitgespeeld. Het was een superleuk schoolreisje.  

 

Voorkom de Zomerleesdip 

In de zomervakantie lezen kinderen vaak minder. 
Hierdoor slaat vaak de Zomerleesdip toe: Het niveau 
van de kinderen is na de vakantie gedaald. Daarom een 
paar tips om de Zomerleesdip te voorkomen.  
 
Leesluikjes  
Tijdens de zomervakantie vakantie kunnen kinderen in 
groep 1 t/m 4 van de basisschool iedere dag GRATIS een 
luikje openen met daarin een leuke verrassende 
activiteit die te maken heeft met lezen: een leuk 
leesfragment, een spelletje of een mop.  
 
 

Vervolg voorkom de Zomerdip 
Met deze zomerse adventskalender wordt lezen in de 
vakantie een feest! Wilt u uw kind geen enkel Leesluikje 
laten missen? Schrijf je dan nu alvast in op de pagina 
Leesluikjes: https://www.zwijsen.nl/zomerlezen. Op 
deze pagina kunt u ook leuke tips vinden om de 
Zomerleesdip te voorkomen: Voorbeelden van AVI-
boekjes, spelletjes etc.  
 
Vakantiebieb  
Ook de Vakantiebieb is weer terug van weggeweest: 
Vanaf 1 juni kunt u de Vakantiebieb-app downloaden. 
Via deze app kunt u tot 1 september 50 e-boeken voor 
het hele gezin downloaden, waarvan 20 boeken voor 
kinderen t/m 12 jaar. 
 
 

          
 

Sociaal emotionele ontwikkeling  

In de laatste periode van dit schooljaar sluiten wij af 

met het thema: Allemaal anders, iedereen gelijk. 

De titel dekt de lading van de inhoud van deze lessen. 

Kinderen worden zich bewust van het feit dat ze 

allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te 

waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind 

gelijkwaardig is. 

In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan 

eventueel pestgedrag. In de voorgaande thema’s is 

gewerkt aan een goede groepssfeer, er is aandacht 

geweest voor communicatie, verschillende emoties en 

zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag 

tegen te gaan. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFiPmz48ziAhWDJlAKHdFEAa8QjRx6BAgBEAU&url=https://www.bol.com/nl/p/leesserie-estafette-met-opa-door-europa/9200000079999605/&psig=AOvVaw2cSJHhc8R94jrgItn6WjVD&ust=1559632886164081
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiO4ciQ48ziAhXGbVAKHQ1QAbEQjRx6BAgBEAU&url=https://metadata.isbn.nl/1105836/die-mop-is-top.html&psig=AOvVaw1RsCzIEKuAyQyVzeVa72j-&ust=1559632806917094
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Vakanties en feestdagen 2019-2020  

Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord. 
 
     

Week 25 en 26 Grote schoonmaak in 
de kleutergroepen 

Zoals elk jaar willen we de klas en de materialen weer 

goed schoonmaken voor het nieuwe schooljaar. 

Uw kind(eren) heeft/hebben er het hele jaar heerlijk 

mee gespeeld! 

 

Nu is het toe aan een schoonmaakbeurt 

Wie wil: in week 25 ( 17 juni t/m 21 juni)  

         en, of week 26 (24 juni t/m 28 juni)   

bij ons in de klas komen helpen. 

Dag en tijdstip mag u zelf bepalen. U mag ook materiaal 

meenemen, om thuis schoon te maken. 

Er hangt een inschrijfformulier bij de deur. 

 

Wij zien u graag. 

 

 

 

 

 

  

Gevonden voorwerpen 

Volgende week woensdag 12 juni, zullen we de 
gevonden voorwerpen weer uitstallen op het plein, 
zodat u kunt kijken of er nog iets van uw kinderen bij 

zit. De tafels met 
daarop de 
gevonden 
spullen zullen 
vanaf 12.00 uur 
op het plein bij 
de achteringang 
staan.  
Wat er na die 

tijd blijft liggen zal naar een goed doel gaan. Bent u 
woensdag niet in de gelegenheid om te komen dan kunt 
u op de maandag en dinsdag ervoor zelf even in de 
(blauwe) mand komen kijken. Deze staat onder de trap 
bij het personeelstoilet op de begane grond. 
 

Nieuwe leerling 

We heten in het bijzonder de nieuwe leerling van onze 

school hartelijk welkom: Reva. We hopen dat jij een 

fijne tijd op school mag hebben en dat je je snel thuis 

zult voelen.    

           

Vakanties en vrije dagen  

Tweede Pinksterdag ma 10 juni 2019 

Zomervakantie ma 15 juli t/m 23 
augustus 2019 

Hattem valt als enige Gelderse stad onder Regio Noord. 

Via de nieuwsbrief brengen wij u zo tijdig mogelijk op 

de hoogte van eventuele veranderingen. De dagen 

worden ook opgenomen in de digitale agenda op de 

website. Hier vindt u ook de data voor de 

spreekavonden, schoolfotograaf etc. 

Herfstvakantie  21 t/m 25 oktober 2019 

 Kerstvakantie 
 23 december 2019 t/m 3  
 Januari 2020 

 Voorjaarsvakantie  17 t/m 21 februari 2020 

 Goede vrijdag   10 april 2020 

 Tweede Paasdag   13 april 2020 

 Meivakantie  27 april t/m 8 mei 2020 

 Hemelvaart en vrijdag  21 en 22 mei 2020 

 Tweede Pinksterdag  1 juni 2020 

 Zomervakantie  6 juli t/m 14 augustus 2020 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.pro-emmen.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F05%2Fwelkom-1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.pro-emmen.nl%2F5286-2%2F&docid=VHEaS1MS0UTNbM&tbnid=gqARjKNqQiBzZM%3A&vet=10ahUKEwiFgLKihNfiAhUQ_qQKHTtVDuwQMwhbKBMwEw..i&w=300&h=299&safe=strict&bih=655&biw=1024&q=nieuwe%20leerlingen&ved=0ahUKEwiFgLKihNfiAhUQ_qQKHTtVDuwQMwhbKBMwEw&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.politie.be%2F5910%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Fphotos%2FGevonden_voorwerpen_001.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.politie.be%2F5910%2Fvragen%2Fverlies-of-diefstal%2Fgevonden-voorwerpen&docid=e-KYLB6fd1qLCM&tbnid=1c8fHm0poncEjM%3A&vet=10ahUKEwjAzO39_9biAhVN-qQKHUsNDNsQMwhVKBMwEw..i&w=400&h=300&safe=strict&bih=655&biw=1024&q=gevonden%20voorwerpen&ved=0ahUKEwjAzO39_9biAhVN-qQKHUsNDNsQMwhVKBMwEw&iact=mrc&uact=8
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Verjaardagen   

Deze maand zijn de volgende leerlingen jarig: 
 
2 Robyn   10 Lasse    
3 Julius    10  Dyanne   
3 Jenoah   10  Lex   
3 Wendy   11  Camiel   
4 Irfan    12 Tycho  
4 Chloé   13 Mees   
4 Robyn   15 Koen   
4 Kyra   16 Senna   
4 Eleonore  16 Tess   
5 Owen   19 Charlotte  
5 Feline   23 Milo   
5 Stijn   24 Jurrian   
5 Annelie   27 Arian   
6 Donna   27 Lotte   
8 Sophie de H.   27 Loek   
9 Thomas   28 Linn 
9 Sven    
    
     Nog of alvast van harte gefeliciteerd!!! 
 

 
 
  

Agenda   

Juni 2019 

12 juni   MR- vergadering 

24 juni    Schoolfotograaf 

25 juni    Spreekmiddag/ avond 

27 juni    Spreekmiddag/ avond  

Juli 2019 

8 juli   Musical & afscheid groep 8b  

9 juli    Musical & afscheid groep 8a  

10 juli    Wisselochtend 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj1zIjPvKziAhVBKFAKHde5CuUQjRx6BAgBEAU&url=https://gerda-s-bewerkte-plaatjessite.jouwweb.nl/felicitatie-kind-tiener&psig=AOvVaw2rkvtx4xMKyaaoHx5FRpO3&ust=1558522961109441

