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Van de Directie
Inloop
Enkele weken geleden hebben we de deuren weer open
kunnen zetten voor ouders. Dat begon met de
tentoonstelling na het Kunstproject en vanaf toen
kunnen ouders twee keer per week even met hun kind
mee naar de klas. We zien dat dit goed werkt en blijven
het op die manier doen.

Op tijd komen
In het afgelopen jaar hebben alle leerlingen er last van
gehad dat er niet altijd vervanging geregeld kon worden
en leerlingen thuis moesten blijven. Daardoor hebben
leerlingen onderwijstijd gemist. Hier hadden ouders
geen schuld aan. Het voelt daarom een beetje vreemd
om jullie te wijzen op het op tijd komen, maar ik ga het
toch doen. We vinden het belangrijk dat de lessen om
8.30 kunnen starten. Het is het moment waarop de
leerkracht en de leerlingen zich gaan concentreren op
de les en de groep. Als er leerlingen later binnen komen, al is het maar één
minuutje is dit van invloed op de hele groep. Het stoort klasgenoten, de
leerkracht en daarmee het groepsproces. Ik wil jullie daarom dringend
verzoeken om de kinderen op tijd op school te laten komen en niet meer mee
naar binnen te gaan als de bel al is gegaan.

Formatie
Op de ouderavond van 13 april en in het verslag daarvan heb ik verteld dat we,
als het qua bezetting lukt, volgend schooljaar met 12 groepen willen starten.

We hebben met het hele team gepuzzeld en het lijkt
erop dat dit ook gaat lukken. Dat betekent dat vanaf
groep 5 de groepen weer opnieuw worden ingedeeld.
Van groep 3 en 4 is er volgend jaar maar één groep
dus daar is de indeling al duidelijk. Bij de
(her)indeling willen we dat de groepen evenwichtig
zijn in aantallen, in intensiteit van
(extra)ondersteuning en kijken we naar wenselijke
combinaties van leerlingen. Dus wie kan goed met

wie en bevordert die combinatie het samen leren. We weten dat het mogelijk
voor onrust en teleurstellingen kan zorgen. Juist daarom is het goed om als
ouders en school kinderen te steunen en te gerust te stellen. Uit ervaring kan
ik zeggen dat na enkele weken bijna alle kinderen hun plekje weer hebben
gevonden.



Op 7 juni (dag na Pinksteren) is er een studiedag en gaan we verder met de
formatie. We hopen jullie snel daarna te kunnen vertellen hoe de personele
bezetting in het nieuwe schooljaar er uitziet.

NPO
De overheid heeft in het afgelopen schooljaar extra geld beschikbaar gesteld
om de gevolgen van de corona crisis in het onderwijs te repareren. Het Podium
heeft deze middelen ingezet voor begeleiding in de combinatiegroepen, extra
inzet van ondersteunend personeel, scholing en training door externe
deskundigen en het realiseren van goede
faciliteiten en randvoorwaarden. Uit een eerste
evaluatie blijkt dat een deel van de activiteiten
niet is uitgevoerd door het tekort, wisseling of
vertrek van eigen personeel en personeel van
buiten. De middelen die niet zijn gebruikt gaan
we alsnog inzetten gedurende dit schooljaar en
in het komend schooljaar. Bijvoorbeeld door het
deels toe te voegen aan de formatie en
daardoor meer groepen te draaien dan wat kan op basis van de gewone
bekostiging. We denken dat door met kleinere groepen te werken de
leerkrachten het aanbod en de uitvoering van het onderwijs beter kan
afstemmen op de leerlingen. We weten dat een afgestemd aanbod het plezier
en de betrokkenheid van leerlingen vergroot waardoor het leren beter lukt.

Oudergesprekken
In de week van 27 juni zijn de laatste gesprekken voor dit
schooljaar, deze zijn voor de groepen 1 t/m 6 facultatief. Dit
betekent dat er niet voor alle kinderen een gesprek
gepland wordt, maar dat er een gesprek kan worden
aangevraagd door de leerkracht of de ouders.

● Groep 1/2 facultatieve gesprekken met de ouders (zonder kinderen)
● Groep 3 t/m 6 facultatieve KOL-gesprekken
● Groep 7 voorlopig adviesgesprekken voor alle leerlingen

Corona
We lijken het alweer bijna vergeten te zijn, maar het is er nog steeds....Corona.
Hopelijk hebben we de grootste ellende daarvan achter ons gelaten en blijven
verdere Lockdowns uit.  Op dit moment gelden nog steeds een aantal regels en
afspraken op de scholen. Informatie daarover staat hier.

Vakantierooster schooljaar 2022-2023

De vakantiedagen voor het nieuwe schooljaar zijn vastgesteld.
De studiedagen laten we zoveel mogelijk aansluiten bij een
vakantie of een lang weekend zoals Pasen of Pinksteren. We
stellen de studiedagen voor de zomervakantie definitief vast en
zullen ze dan ook publiceren.

https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Servicedocument-Funderend-Onderwijs-20-mei-2022.pdf


Schooljaar 22-23 Datum

Eerste schooldag Maandag 29 augustus '22

Herfstvakantie 15 t/m 23 oktober '22

Kerstvakantie 24 december '22 t/m 8
januari '23

Roostervrije week 21 t/m 24 februari '23

Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 5 maart '23

Paasweekend 7 t/m 10 april '23

Meivakantie 22 april t/m 7 mei '23

Hemelvaartsweekend 18 t/m 21 mei '23

Pinksterweekend 27 t/m 29 mei '23

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september '23

Nieuws uit de groepen: SCHOOLREISJE!!

Wij zijn met de kleuters naar Oud Valkeveen geweest.
De kinderen vonden het geweldig. Ze hebben heerlijk
gespeeld bij de verschillende attracties. Zo kon je
klimmen op een blauwe vulkaan en met de glijbaan
naar beneden glijden. Er waren vliegende bijen waar
je in kon zitten en rond kon draaien. Wanneer je op
het knopje drukte ging je omhoog en omlaag! De
kinderen hebben een voorstelling gezien, in de
achtbaan gezeten, op de trampolines gesprongen
en nog veel meer! Aan het einde van de dag kreeg
iedereen een ijsje en gingen we met de bus naar
huis. Wat was het leuk!!!

Dri����et
We g����n �o�� h�� �e�k��� na�� D��ev����.
Er �i�n ���t ��e� �t���c�i�� b���o�r��e�d
d�a�� �in���, ac��b���� en ����r�a��n.
En �a� �k ��e� l��� �on� �� d�� �et ���g
re����n.  Sar���m�.
g�o��j�� �an TO�� en ��HA��� va� G�O�� 5



Vrijdag gingen wij naar Drievliet

er waren allemaal achtbanen

zoals de formule X en nog veel

meer die ook best hard gingen

en het was heel leuk.

We mochten snoep meenemen.

AYLIN  uit groep 5

Groep 6 in de regen….

Julianatoren

We zijn naar de Julianatoren geweest.
En we zijn in het spookslot geweest en her
reuzerat. En vooral in de bots autotjes.
We zijn op de matjes glijbaan geweest en in
de helikoptertjes en in de draaimolen.
We zijn van de stijlen glijbaan geweest en de
kronkelende glijbaan en op de trampolinen.
We heben het leuk gehat.
Livia en Laeh (groep 4)

De Falcon in Duinrel door Milan (gr 6/7)

Wist je dat….

Groep 5 tijdens het buitenspelen gevoetbald heeft tegen een brugklas
van het IJburg college én hebben gewonnen? Drie goals waarvan één
panna (tussen de benen door).
Dat de kleuters met het thema Kriebelbeestjes bezig zijn?

Avondvierdaagse
Deze week kunnen jullie je nog inschrijven voor de avond4daagse!
Kijk op https://www.avond4daagseijburg.nl en doe mee!
Kinderen die meedoen krijgen na afloop een medaille. Deze worden via de
school uitgedeeld. Er lopen er ook leerkrachten mee maar het is wel de
bedoeling dat de kinderen onder begeleiding van ouders deelnemen.

https://www.avond4daagseijburg.nl


AGENDA

26 en 27 mei Hemelvaart, alle kinderen vrij

6 juni Pinksteren, alle kinderen vrij

7 juni Studiedag, alle kinderen vrij

27 juni tot 1 juli Facultatieve oudergesprekken

14 juli Eindfeest

16 juli Start zomervakantie

29 augustus Eerste dag nieuwe schooljaar

Strip
Tot slot een bijdrage van gastredacteur Daphne (groep 6) Zij zal voor de
komende nieuwsbrieven steeds een leuke strip maken. En jullie raden
natuurlijk al waar deze eerste aflevering over gaat……schoolreisje!!!


