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Vooraf… 

Deze nieuwsbrief is de laatste van dit schooljaar. We 

informeren u over de bijzonderheden in de laatste 

schoolweken.  

Opnieuw ligt een bijzonder jaar achter ons. Een jaar 

waarin de school opnieuw een aantal weken dicht 

moest om het aantal corona-besmettingen in de 

hand te houden. Diverse gezinnen in onze achterban 

hadden ook daadwerkelijk te maken met het virus 

wat rondwaarde. Soms in milde vorm, soms ook met 

ernstige klachten. Toch kon ondanks alles het 

onderwijs ook in het afgelopen schooljaar doorgang 

vinden. De jufs en meesters mochten de lessen 

verzorgen en de kinderen begeleiden in de groep. 

Enkele weken digitaal en op afstand, maar gelukkig 

het grootste gedeelte van het jaar in de klas! 

Bovenal zijn we dankbaar dat ook het Bijbels 

onderwijs centraal mocht staan op onze school. 

Samen met de kinderen mochten we zingen, bidden 

en de verhalen uit de Bijbel vertellen. We mochten de 

kinderen voorhouden hoe goed het is om te leven in 

afhankelijkheid van onze God. Hoe rijk het is om je 

leven in de handen van Jezus te geven. Hem hadden 

we in alles nodig in het afgelopen schooljaar, maar 

we hebben Hem iedere dag opnieuw nodig. God reikt 

ons iedere dag genadig Zijn hand uit en roept ons 

toe: Kom tot Mij, ieder die vermoeid en belast is, en 

Ik zal je rust geven.  

 

 Nationaal Programma Onderwijs 

Na afstemming met de MR hebben we als team een 

plan gemaakt hoe we de middelen willen inzetten die 

we van de overheid krijgen om leerachterstanden bij 

kinderen ‘aan te pakken’.   

Enkele uitgangspunten van dit plan zijn: 

-Het geld krijgen we éénmalig, maar willen we 

uitsmeren over de komende drie jaren.  

-We willen het geld inzetten voor extra leertijd, extra 

begeleiding in de groep en extra begeleiding voor 

groepjes of individuele leerlingen, al naar gelang wat 

nodig is.  

-Daarnaast gebruiken we de middelen om 

achterstanden aan te pakken op sociaal-emotioneel 

gebied en voor aanschaf van materialen, 

(ict)middelen en leermethoden om ons 

onderwijsaanbod te kunnen versterken.  

 

Concreet betekent dit dat de volgende collega’s 

volgend schooljaar ingezet worden om het NPO-

programma uit te voeren voor onze school. 

Zij zullen gekoppeld worden aan één of enkele vaste 

groepen en in samenwerking met de leerkrachten 

uitvoering geven aan het NPO.  

 

Terugblik Feestweek 

Wat een fijne week wat het vorige week! Wat hebben 

de kinderen er van genoten! En wat zijn we dankbaar 

dat het weer goed was en dat alles door kon gaan. 

De roofvogelshow op het grote plein, de creatieve 

dag, de patatkraam op het plein, een sport/spel 

programma op het veld, de springkussens voor de 

kleuters, de excursies voor de verschillende groepen, 

de kinderboerderij op het schoolplein en tot slot de 

grote vossenjacht in de wijk…. Bijna te veel om op te 

noemen…. Maar de sfeer was goed, de kinderen 

hebben echt even een andere week gehad en we 

hopen dat we door deze bijzondere week de 

kinderen weer een beetje een ‘feestgevoel’ konden 

geven, ter compensatie voor veel dingen die in de 

afgelopen tijd niet door konden gaan.  

 

Een bijzonder dankwoord aan de oudercommissie. 

Met elkaar stonden zij klaar om de activiteiten te 

ondersteunen en in goede banen te leiden. Na een 

‘rustig’ coronajaar, hadden ze er veel voor over om 

de kinderen én de leerkrachten een feestelijke week 

te geven. Alles liep gesmeerd en daar zijn we de 

oudercommissie zeer erkentelijk voor.  

Een woord van dank ook aan de ouders die 

(onverwachts) als chauffeur wilden rijden en de 

ouders die een groepje begeleidden met de 

vossenjacht!  
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Activiteiten in de komende periode 

 Op vrijdag 9 juli (gewijzigde datum) krijgen de 

kinderen van groep 3 t/m 7 hun laatste rapport 

mee naar huis. We hebben dit jaar geen 

inloopavond. Uiteraard bent u van harte welkom 

om de leerkracht even te spreken. Maak dan een 

afspraak. Indien nodig neemt de leerkracht zelf 

contact met u op.  

 Op maandag 12 juli hebben we het 

kennismakingsmoment in de nieuwe groepen. De 

leerlingen zullen dan kennismaken met de 

nieuwe leerkracht in het nieuwe lokaal. De ‘oude’ 

juf of meester zal de kinderen hierin begeleiden. 

Nieuwe leerlingen die na de zomervakantie 

instromen krijgen hiervoor een specifieke 

uitnodiging met informatie.  

Let op: deze middag eindigt de school voor alle 

groepen om 14.30 uur.  

 Op dinsdag 13 juli zal groep 8 het gala hebben en 

’s avonds de afscheidsavond in de kerk. Een dag 

later zullen de leerlingen van groep 8 nog een 

aardigheidje hebben voor alle leerlingen van de 

school.  

 Donderdag 15 juli is de laatste schooldag op 

school.  

 Op vrijdag 16 juli sluiten we het schooljaar met 

elkaar af. Om 10.00 uur zenden we een 

jaarsluiting uit vanuit de kerk in Lienden. We 

verwachten dat alle leerlingen (en hopelijk ook 

veel ouders!) mee zullen kijken. De jaarsluiting is 

te volgen via link: 

https://hervormdlienden.nl/kerkdienst-

beluisteren/ 

 

Bijlage 

-Een flyer van stichting Buurtgezinnen. 

-De folder van de activiteiten van de beweegbus.  

 

Dankwoord en vooruitblik 

Nog enkele weken, dan sluiten we met elkaar dit 

schooljaar af. Graag bedanken we u als ouders en 

verzorgers voor uw betrokkenheid in het afgelopen 

schooljaar. Dank voor uw meedenken, de contacten 

die er waren, het delen van zorg of blijdschap, en 

vooral dat we samen het goede mochten zoeken 

voor uw en onze kind(eren). U als ouder of verzorger 

vanuit de thuissituatie, wij vanuit de schoolsituatie, 

maar beiden op zoek om de kinderen tot groei en 

ontwikkeling te laten komen. Nogmaals dank voor 

uw betrokkenheid in alles.  

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit jaar. Mocht er 

nog iets zijn, dan krijgt u (mail) bericht van ons. We 

weten bijv. nog niet precies wat de regels en 

maatregelen zullen zijn die na de vakantie zullen 

gelden. We zullen u – voordat het schooljaar begint – 

daarover informeren.  

 

We wensen iedereen vast een goede en welverdiende 

zomervakantie toe. Misschien trekt u er op uit, 

wellicht blijft u dicht bij huis, we wensen u van harte 

de zegen en bewaring (ps. 121) van onze God toe. 

De Heer’ zal u steeds gadeslaan, 

Opdat Hij in gevaar, 

Uw ziel voor ramp bewaar'; 

De Heer’, 't zij g' in of uit moogt gaan, 

En waar g' u heen moogt spoeden, 

Zal eeuwig u behoeden. 

 

Namens alle collega’s een hartelijke groet,  

J. Teeuw 

 

Voor alle data in deze nieuwsbrief geldt: D.V.  
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Maandkalender 

 

za 26-jun   

zo 27-jun   

ma 28-jun Gr.3-5 Ps. 9 vers 1 

Gr.6-8 Ps. 1 vers 1 

di 29-jun   

wo 30-jun 
 

do 1-jul   

vr 2-jul  

za 3-jul   

zo 4-jul   

ma 5-jul Gr.3-5 Ps. 18 voorzang 

Gr.6-8 Ps. 3 vers 3 

di 6-jul   

wo 7-jul   

do 8-jul   

vr 9-jul Rapporten mee ~ gr. 3-7 

za 10-jul   

zo 11-jul   

ma 12-jul Gr.3-8 Ps. 121 vers 4 

Kennismakingsmoment 

di 13-jul Gala en afscheidsavond groep 8 

wo 14-jul 
 

do 15-jul Laatste schooldag 

vr 16-jul Jaarsluiting vanuit de kerk: 10 uur.  

za 17-jul   

zo 18-jul   

ma 19-jul Zomervakantie 

di 20-jul Zomervakantie 

wo 21-jul Zomervakantie 

do 22-jul Zomervakantie 

 

 


