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Een gezamenlijke uitgave van team, ouderraad en MR          

 

In het begin van het nieuwe 

schooljaar ontvangen alle 

ouders een papieren versie van 

de jaarkalender. Mochten er 

wijzigingen plaatsvinden zijn die 

terug te vinden in de 

activiteitenlijst in deze nieuwsbrief.  

 

 

 

 

 

Datum Activiteit  

  

Ma. 24 mei 2e Pinksterdag, vrije dag 

di. 1 juni MR vergadering 

Do. 3 juni Peuterochtend (ovb) 

1-2-3 juni Schoolkamp groep 7-8 

Vrij. 4 juni Nieuwsbrief  

Vanaf 7 juni Cito toetsen (gr. 3 t/m 7) 

Woe. 9 juni Inloop CJG (ovb) 

Do. 10 juni IPC cursus leerkrachten; 

leerlingen vrij v.a. 12.00 uur!! 

Ma. 14 juni OR vergadering 

di. 15 juni MR vergadering 

Vrij. 18 juni Nieuwsbrief   

Do. 24 juni GMR vergadering 

Vrij. 25 juni 2e rapport voor de leerlingen 

Vanaf ma. 28 juni Contactgesprekken over het 

rapport van de leerlingen 

Vrij. 2 juli Nieuwsbrief  

di. 6 juli Musical (ovb in Buddingehof, 

waarschijnlijk gaan we het 

weer opnemen net als vorig 

jaar) 

Woe. 7 juli Afscheidsdag groep 8 

Vrij. 9 juli Vanaf 12.00 uur zomer-

vakantie 

Schoolreizen en schoolkamp 

Achter de schermen wordt er druk overlegd over 

de invulling van de schoolreizen voor groep 1 t/m 

4 en groep 5/6 en het schoolkamp voor groep 

7/8. Binnenkort volgt hierover meer informatie. Fijn 

dat we dit schooljaar deze uitjes wél door kunnen 

laten gaan! 

De ouderbijdrage voor de schoolreizen/ 

schoolkamp wordt omstreeks 25 mei door de 

ouderraad geïncasseerd. Hiervoor heeft u als 

ouders een toestemmingsformulier ingevuld. Voor 

vragen hierover kunt u contact opnemen met de 

ouderraad. 

 

Nieuwe leerlingen 

We hebben weer een aantal 

nieuwe leerlingen op school:  

Siem de Leeuw (gr. 1) 

Matthias Vosters (gr. 1) 

Bram van der Zandt (gr. 2) 

Gijs van der Zandt (g. 5) 

Vanaf volgende week komen Mees en Guus van 

der Zandt (groep 1) bij ons op school. Allemaal 

van harte welkom op De Wezeboom!! 

 

Bestrating Schoolstraat 

Een tijdje geleden heeft de bestrating van de 

Schoolstraat eruit gelegen i.v.m. werkzaamheden. 

Er is toen noodbestrating ingekomen. Vanaf 25 

mei zijn er in de Schoolstraat weer 

werkzaamheden om die noodbestrating te 

vervangen voor ‘echte’ bestrating. Bij het 

brengen en halen van de kinderen kan de 

Schoolstraat dus niet gebruikt worden. Parkeren 

kan, nog steeds, bij dorpshuis De Kolonie aan de 

Hesselterweg. We hopen dat deze overlast van 

korte duur zal zijn. 
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Leerkrachtennieuws 

Saskia haar verlof zit er bijna op. Vanaf 8 juni 

gaat ze weer aan het werk. Ze neemt één dag 

ouderschapsverlof en gaat 3 dagen aan het 

werk. 

Dat betekent het volgende: 

Op dinsdag pakt ze haar IB werkzaamheden 

weer op. 

Op woensdag en donderdag gaat ze naar 

groep 5/6. Marchien komt dan op maandag, 

dinsdag en vrijdag in 5/6. 

Kirsten blijft op woensdagochtend en vrijdag in 

groep 1 t/m 4. Voor de woensdag (wat eigenlijk 

Rianne weer op zou moeten pakken) zetten we 

subsidiegelden in. We hebben een kleine 

subsidie ontvangen voor extra handen in de 

klas. Voor de rust en structuur blijft Kirsten dus 

ook op woensdag in groep 1 t/m 4 en Natasja 

blijft op woensdagmiddag in groep 7/8. Dat 

betekent dat Rianne elke woensdag ambulant 

is. Zij kan de extra handen in de klas uitvoeren 

in alle groepen; extra ondersteuning, even de 

groep overnemen, helpen bij het afnemen van 

de Cito’s etc. 

 

Coördinatoren 2021-2022 

We hebben met het team gekeken naar alle 

coördinatoren. Hebben we voor alle gebieden 

een coördinator? Is deze verdeling nog goed, 

of moeten we opnieuw bekijken wie wat gaat 

doen? Past het nog binnen je taakbeleid? 

Voor volgend schooljaar zijn dit de 

coördinatoren: 

Taalcoördinator:            Natasja Nijland 

Leescoördinator:            Evelien Bos 

Rekencoördinator:            Rianne Tjarks 

ICT-coördinator:             Evelien Bos 

IPC-coördinator:            Janneke van der 

Veen 

Sociaal emotioneel co: Marchien Scheper 

Hoogbegaafdheidsco: Saskia de Boer 

Intern begeleider:             Saskia de Boer 

 

 

 

 

 

 

 

Formatie 

De groepsindeling en de bezetting voor volgend 

schooljaar is bekend. Afgelopen woensdag heeft 

de MR hier een positief advies op gegeven. 

Volgend jaar gaan we werken met: 

Groep 1 t/m 3 

Groep 4 t/m 6 

Groep 7/8 

 

We hebben niet voldoende formatie om 4 

groepen te maken. Ook hebben we te maken 

met een lichte krimp van het aantal leerlingen. 

Dus ook in de toekomst zullen we blijven werken 

met 3-combinaties. Voor volgend schooljaar heeft 

elke groep op bepaalde momenten een dubbele 

bezetting zodat er samen gespard kan worden en 

samen kijken hoe je het effectiefst kunt werken. 

Op deze momenten kunnen ook de leerlingen die 

wat extra’s nodig hebben ondersteund worden. 

We gaan als team ook een scholing volgen van 

Cedin; Kansrijke combinatiegroepen zodat we 

nog beter kunnen werken in combinatiegroepen. 

De dubbele bezetting wordt ingezet op de 

ochtenden voor extra ondersteuning in de 

groepen, hulp aan zorgleerlingen, sparren, samen 

overleggen en kan ‘s middags gebruikt worden 

voor de coördinatoren om beleid te schrijven, 

analyses te maken en leerkrachten te 

ondersteunen op het gebied waarin ze 

coördinator zijn.  

 

*Voor Janneke en Evelien is dit de 

donderdagmiddag 

**Voor Marchien en Saskia is dit de 

dinsdagmiddag 

***Voor Natasja en Rianne is dit de vrijdagmiddag 

 

Saskia neemt volgend schooljaar 1 dag 

ouderschapsverlof op en Evelien 1 middag 

onbetaald verlof. Deze uren moeten nog ingevuld 

worden door een onderwijsassistent of leerkracht 

zodat hij of zij nog een aantal ochtenden kan 

komen om te ondersteunen in groep 4-5-6 (zodat 

daar ook de dubbele bezetting is) en eventueel 

een extra ochtend in groep 1-2-3. 
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In onderstaand schema staat Dennis nog op 

woensdag en vrijdag. Het gymrooster wordt op 

dit moment bovenschools gemaakt. Dus de 

inzet van Dennis (hoe vaak en wanneer) is nog 

niet helemaal duidelijk. Zodra dat bekend is 

laten we dat uiteraard ook weten. 

 

Cito’s en rapport.  

Vanaf 7 juni worden de eind-cito’s afgenomen 

voor groep 3 t/m groep 7. Een kind kan de 

toets het beste maken als het ontspannen is, 

goed is uitgerust en een lekker ontbijtje heeft 

gehad. De toets is vooral bedoeld voor het kind 

zelf en de leerkracht. Waar sta ik nu? Heb ik 

een ontwikkeling/ groei doorgemaakt? Waar 

kan de leerkracht extra aandacht aan geven? 

Waar gaat het goed en waar liggen nog 

ontwikkelpunten. Uiteraard wordt deze 

informatie bij de warme overdracht 

doorgegeven aan de volgende leerkrachten.  

Op 25 juni krijgen de kinderen dan hun rapport 

mee naar huis en in week 26 (week van 28 juni) 

worden de gesprekken gepland. Hiervoor krijgt 

u een uitnodiging in Parro via 

de groepsleerkrachten.  

 

 

Moestuin 

Lammie heeft de bakken voor onze 

schoolmoestuintjes gerepareerd en gevuld met 

aarde. Elke groep krijgt een eigen stuk om te 

vullen. Mochten jullie thuis nog zaadjes/plantjes 

ed. over hebben om de bakken mee te vullen, 

mogen de kinderen dit dan meenemen naar 

school? Alvast bedankt hiervoor! 

 

 

 

Indeling groepen schooljaar 2021-2022 

 
Gr:  mamo  mami  dimo  dimi  womo  womi  domo  domi  vrijmo  vrijmi  

                      

1-3  Janneke  
  

Janneke  
  

Janneke  Janneke   Evelien   
  

  Janneke   
Evelien   

Janneke* 
Evelien*   

Evelien  Evelien  

4-6  Marchien   Marchien  Marchien   Marchien** Marchien  Marchien  Saskia   Saskia    Saskia   Saskia    
7-8  Natasja   Natasja   Natasja  Natasja  Rianne  

  
Rianne  Rianne   

  
 Rianne  Rianne   Rianne***  

Natasja***   

                       

loco                  Natasja   
(+ zorglln) 

  

Gym         Dennis         Dennis     

IB      Saskia   Saskia**              

Dir.      Chantal  Chantal      Chantal  Chantal      

Lammie Lammie         Lammie             

 


