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Met in dit nummer onder andere:  eindfeest en ouderpicknick, oproep
ouder voor GMR, data voor het nieuwe schooljaar.

Van de Directie
Beste ouders,

Het schooljaar zit er bijna op. Ik loop nu sinds 1 maart met veel plezier op Het
Podium. Er is veel dynamiek in de school. Met elkaar staan we voor een pittige,

maar mooie opgave. We willen de kinderen op
Het Podium een fijne en leerzame tijd geven en
dat willen we samen met ouders doen. Ik merk
dat in de afgelopen periode (mede door corona)
de verbinding tussen school en ouders niet altijd
goed is geweest. Het risico is dan dat je elkaar
niet goed begrijpt, wederzijdse verwachtingen
niet meer helder zijn en er daardoor
miscommunicatie is. Ik heb in de afgelopen
periode samen met het team geprobeerd om de
communicatie vaker en duidelijker te laten zijn en

een goede afstemming te zoeken met ouders. Volgens mij lukt dat steeds beter.
Het tekort aan bevoegde leerkrachten blijft ook een uitdaging. Gelukkig
kunnen we starten met 12 groepen volgend schooljaar. Maar we hebben ook
nog steeds nieuwe collega's nodig. Anne-Marie van Veen stopt helaas ook met
haar RT werk voor Het Podium. We gaan dus op zoek naar een nieuwe RT- er.

Toename corona-besmettingen
We zien in de afgelopen periode dat het aantal
corona-besmettingen in school weer oploopt. Op dit
moment geldt geen quarantaine-advies als je in contact
bent geweest met een besmet persoon. Het is wel van
belang om bij klachten een zelftest te doen. Bij een
negatieve uitslag mogen leerlingen naar school komen.
We horen nu wel vaker dat er bij klachten na een aantal negatieve testen, toch
ineens een positieve test is. We willen jullie daarom vragen extra alert te zijn bij
klachten en je kind thuis te houden als klachten aanhouden. Bij een positieve
uitslag kun je ook nog een GGD test doen.

Verrijking, Plannex en Plusklas
Op Het Podium willen wij tegemoet komen aan de verschillende

onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Daarom is er
ook aandacht voor onderwijs aan leerlingen die
meer uitdaging nodig hebben. Zo krijgen kinderen
bij een aantal vakken minder instructie. Er blijft dan
tijd over voor verrijkende leerstof binnen het
vakgebied. Vanaf groep 5 zijn er volgende

schooljaar kleinere klassen. Omdat te kunnen doen gebruiken we onder



andere de extra middelen die beschikbaar zijn gesteld vanuit het Nationaal
Programma Onderwijs (Coronageld). In kleinere groepen komen de
leerkrachten beter toe aan het aanbod en instructie voor leerlingen die meer
aankunnen en leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.
Kinderen die bij alle vakken hoog scoren komen in aanmerking voor extra
verrijkende activiteiten. Voor die leerlingen gebruikten we Plannex. Dit

programma is vanaf augustus niet meer te
gebruiken. We gaan opzoek naar een alternatief en
iemand die dit kan coördineren en aansturen. In
samenwerking met de Piet Hein en de Zuiderzee
(beide scholen binnen het ABSA-bestuur),  worden
ook verrijkingsochtenden voor groep 5-6 en 7-8
aangeboden. Samenwerken, grenzen ervaren,
omgaan met falen, leer- en werkstrategieën
ontwikkelen, plannen, evalueren en reflecteren zijn

een aantal onderdelen waaraan gewerkt wordt in de ochtenden. De selectie
van kinderen voor deelname aan de groep vindt plaats op basis van het
leerlingvolgsysteem, observaties en gesprekken. Aan de hand van een
signaleringslijst worden leerlingen besproken met de Intern Begeleider, de
groepsleerkracht en de leerkracht van het verrijkingsuur.

Vakantie en start
Volgende week vrijdag start om 12 uur de vakantie.
Op maandag 29 augustus hopen we iedereen in
goede gezondheid weer te kunnen ontmoeten. Voor
de ouders is er na het wegbrengen van de kinderen
gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot
van een kopje ko�e. In de derde schoolweek zijn de
informatieavonden voor de verschillende groepen. We hopen dat we daar alle
ouders kunnen verwelkomen omdat we dit een heel belangrijk moment van het
jaar vinden.
Voor nu wensen we iedereen alvast een hele fijne vakantie!

Nieuws uit de kleutergroepen
Op maandag 11 juli is het Ju�enfeest. Alle kleuterju�en vieren dan hun
verjaardag en vinden het heel leuk als de kinderen dan verkleed op school
komen.
Op de laatste schooldag worden de kinderen van groep 2 uitgezwaaid. Ze zijn

vanaf dan geen kleuter maar want ze gaan na de
zomervakantie naar groep 3. Alle ouders mogen
de kinderen komen uitzwaaien. We starten om 11.45
uur. We maken een erehaag waar de groep 2
kinderen doorheen lopen met hun werkjesmap en
zelf versierde muts.

Eindfeest, ouder-picknick en laatste schooldag
Op donderdag 14 juli hebben we weer een spetterend eindfeest. Na twee jaren
zonder feestelijke afsluiting wordt het einde van het schooljaar nu weer groots
gevierd. Onder schooltijd krijgen de kinderen een leuke voorstelling te zien,



gaan ze swingen in de Silent Disco en kunnen ze zich uitleven op de
opblaasstormbaan. Het eindfeest is afgelopen om 14.30 uur.

Maar….direct daarna begint de (ouder)picknick. Dus
neem een kleedje en iets te eten of te drinken mee
en dan maken we er samen nog een gezellige
middag van. Het is wel de bedoeling dat de
kinderen vanaf 15.00 uur onder begeleiding zijn van
een ouder/verzorger.
Om 14.45 uur nemen we nog met de hele school
dansend en zingend afscheid van meester Stijn. Dit

is wel nog een verrassing dus stttttt…
Vrijdag 15 juli is de allerlaatste schooldag. De kinderen zijn dan om 12 uur vrij
en dan begint de welverdiende vakantie!

Vacature ouder GMR
Vanaf volgend schooljaar is er in de GMR (gemeenschappelijke
medezeggenschapsraad) van ABSA plaats voor een nieuw lid van de
oudergeleding. De GMR is op zoek naar een gemotiveerde ouder die zich
beschikbaar wil stellen voor deze vacature. ABSA is het bestuur van het
Podium en 6 andere scholen.
De GMR heeft een belangrijke rol binnen de organisatie. Bij veel beslissingen
die het bestuur moet nemen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel
te raadplegen. Dat moet gebeuren via de (G)MR, zo is het geregeld in de Wet
Medezeggenschap op Scholen (WMS).
De GMR van ABSA bestaat 7 ouders en 7
personeelsleden. De afgelopen jaren is er veel
gebeurd op het gebied van communicatie, de
bestuursvorm (two tier naar one tier) en
financiën. Gezocht wordt een ouder die zes keer
per jaar wil meepraten.
Voor meer informatie en aanmelden: s.jansens@abbshetpodium.nl (Saskia,
leerkracht en GMR-lid)

AGENDA

12 juli Wenochtend

14 juli Eindfeest

16 juli Start zomervakantie

29 augustus Eerste dag nieuwe schooljaar

12 t/m 15
september

Informatieavonden

19 september Start Kinderboekenweek

3 oktober KOL kennismakingsgesprekken
groep 1 t/m 8

12 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

mailto:s.jansens@abbshetpodium.nl


13 en 14 oktober Studiedagen, alle kinderen vrij

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie

Strip
Daphne (groep 6) heeft weer leuke strips gemaakt,  Lisa (groep 6) heeft er ook
een gemaakt (rechtsboven).


