Nieuwsbrief 10 – Juni
Vooraf…

(Nationaal Programma Onderwijs). Als team hebben

Hierbij ontvangt u onze maandelijkse nieuwsbrief

we ons bezonnen op de invulling van dit plan. De

vanuit de school. Het zonnetje schijnt en we genieten

middelen moeten namelijk ten goede komen aan

van het mooie weer! Zo genieten we ook iedere dag

kinderen die achterstanden hebben opgelopen.

van ons werk met de kinderen. Het is mooi om de

Vanuit het ministerie is een menukaart gemaakt met

kinderen te zien groeien, ontwikkelen, hun verhalen

mogelijkheden om de extra middelen in te zetten.

te horen en ze te mogen helpen in hun ontwikkeling.

Een belangrijk en bewezen effectief middel is het

We zijn dankbaar voor alles wat we in ons dagelijks

inzetten van extra leertijd, individuele begeleiding

werk mogen ontvangen!

van kinderen en werken met kleine groepjes
leerlingen. We gaan dat dan op school ook zo veel

Groepsindeling volgend schooljaar

mogelijk doen.

Zoals we al eerder hebben doorgegeven, zullen we

We proberen de extra middelen duurzaam in te

volgend jaar van 11 naar 12 groepen gaan.

zetten en ook echt ten goede te laten komen aan de

Zo kunnen we o.a. een grote groep 3 splitsen voor

kinderen die dit nodig hebben. We krijgen de

het komende schooljaar.

middelen eenmalig, maar smeren ze uit over de

Voor de kleutergroepen hebben we gekozen voor de

komende drie schooljaren. Veel scholen worstelen

volgende indeling:

met de extra middelen: er is wel geld, maar een

Groep 1

tekort aan leerkrachten. Het ziet er naar uit dat we op

Groep 2/instroom

onze school wél de extra begeleiding kunnen krijgen

Groep 2/instroom

en bekostigen. Met de recente benoemingen is hier

Dit heeft te maken met de aantallen. We kunnen op

al rekening mee gehouden.

deze manier de instroom veel beter verdelen en de

In het formatieplaatje nemen we dit mee en we

groepsgrootte van de drie groepen eerlijker maken.

zullen u daar eind juni ook over informeren.

Eind juni krijgt u van ons de definitieve indeling van

Uiteraard zijn de plannen ook met de MR besproken

de groepen voor het nieuwe schooljaar.

en houden we u op de hoogte.

Bibliotheek en Leesmediacoach

Verantwoording gelden

Onze schoolbibliotheek is uitgebreid met vele



In de periode van augustus t/m januari spaarden

tientallen boeken. Deze boeken zijn gekregen vanuit

we met ons zendingsgeld voor een project van

een contract tussen de scholen uit de gemeente

Woord en Daad in Afrika. We konden daarvoor
€738,74 overmaken.

Buren en Bibliotheek Rivierenland. Ook zal een Leesmedia-coach vanuit de bieb aan onze school



Tijdens de biddag in maart hebben we geld

verbonden zijn. Zij zal een keer een workshop geven

ingezameld voor (onze oud-collega) Marleen en

aan het team en leespromotieactiviteiten doen in

Martin ’t Hart, die werkzaam zijn voor de GZB in

verschillende groepen. In deze nieuwsbrief stelt ze

Rwanda. We konden € 241,97 overmaken.

zich ook voor.



Het zendingsgeld van februari tot de
zomervakantie is voor de SEZ (de Spaans

Nationaal Programma Onderwijs

Evangelische Zending). De teller staat op dit

Als school krijgen we vanuit het Rijk extra financiële

moment op € 359,97 en we hopen dat we dit

middelen om leerachterstanden weg te werken die

bedrag minstens nog kunnen verdubbelen…

ontstaan zijn in de coronatijd, het zogenaamde NPO
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Voor juffendag kregen de juffen het mooie
bedrag van € 334,45. We vullen dit bedrag als

We zijn zeer dankbaar

school aan en kunnen nu een mooie wipwap

voor de ouders die

kopen voor het kleuterplein. Deze is inmiddels

hier hun tijd en

besteld en wordt waarschijnlijk net voor of net in

energie in willen

de zomervakantie geplaatst.

steken!!

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid in dezen!
Om verder te
(!) Denkt u ook nog aan de ouderbijdrage, als die er

onthouden:

tussendoor is geglipt? Alvast dank!

-In de feestweek:
geen bieb.

Verkiezingen MR

-Vanaf 5 juli: boeken

De MR is dankbaar dat enkele ouders zich

inleveren om voor de

beschikbaar hebben gesteld om lid te worden van de

vakantie alles netjes

MR, in de vacature die ontstaat in de oudergeleding.

te hebben.

De MR zal daarom een verkiezing uitschrijven. Op
vrijdag 11 juni zal via de kinderen (één per gezin)

Tot slot

informatie over de verkiezing en de te verkiezen

Namens de collega’s een hartelijke groet,

kandidaten worden meegegeven. Hierin is te lezen

J. Teeuw

hoe u kunt stemmen en hoe de procedure verloopt.
We hopen u dan op een later moment over de uitslag

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

te informeren.
Groeten van de MR
De feestweek komt er aan….
De invulling van de feestweek wordt steeds
concreter. We hebben een speciale flyer gemaakt, die
u bij deze maandbrief aantreft. We vertellen echter
nog niet alles, dus meer info volgt nog…!
De schoolbieb
De schoolbieb is weer open. Vanwege de
maatregelen spreiden we de biebtijden en laten
kleine groepjes leerlingen tegelijk naar de bieb gaan.
We hopen dat de kinderen heerlijk van de boeken
genieten en veel zullen lezen. Stimuleert u ook om
een boek voor thuis mee te nemen? We hebben veel
nieuwe en leuke boeken, en die moeten niet in de
biebkarren blijven staan!
Maandag: groep 4/5 en 8
Dinsdag: groep 3, 6 en 7
Donderdag: groep 4, 5 en 7/8
Vrijdagmorgen: de kleutergroepen
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Maandkalender
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15-jun
16-jun
17-jun
18-jun
19-jun
20-jun
21-jun
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22-jun
23-jun
24-jun
25-jun
26-jun
27-jun
28-jun

di
wo
do
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29-jun
30-jun
1-jul
2-jul

Gr.3-5 Ps. 111 vers 5
Gr.6-8 Ps. 108 vers 2
Rapporten mee ~ kleuters
Deze week: oudergesprekken gr. 1/2

Gr.3-5 Ps. 116 vers 10
Gr.6-8 Ps. 122 vers 1a

Gr.1-2 Ps. 133 vers 3
Gr.3-5 Ps. 61 vers 3
Gr.6-8 Ps. 122 vers 1b
FEESTWEEK!

Vaderdag
Gr.3-5 Ps. 62 vers 5
Gr.6-8 Ps. 127 vers 1
Schoolkamp groep 8
Schoolkamp gr. 8
Schoolkamp gr. 8

Gr.3-5 Ps. 9 vers 1
Gr.6-8 Ps. 1 vers 1
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Leescoach Bibliotheek Rivierenland stelt zich voor

Leest uw kind graag? Heeft uw kind leesplezier?
Beste ouders/verzorgers,
Plezier hebben in lezen zorgt ervoor dat uw kind beter leert lezen. En wie
beter leest, kent meer woorden, leert makkelijker en schrijft beter.
Als leescoach van Bibliotheek Rivierenland kom ik op school en
ondersteun leerlingen die het moeilijk vinden het juiste boek te kiezen of
die niet graag lezen. Ook vul ik de schoolbibliotheek aan met nieuwe
boeken.

Gratis lidmaatschap
Wist u dat u uw kind gratis lid kunt maken van Bibliotheek Rivierenland? Via de
oranje button regelt u dit eenvoudig online.

Lid worden

Als je lid bent van de bibliotheek heb je o.a. gratis toegang tot de online bibliotheek app. Met
deze app kan uw kind genieten van de mooiste e-books en luisterboeken. Waar en wanneer het
maar wil. ‘Echte’ boeken lenen kan natuurlijk ook. Op 2 juni openen de
deuren van Bibliotheek Lienden
gevestigd in Huis van Lienden,
Blommeland 14. Wees welkom!

Hartelijke groet,
Anne Dee
Leescoach Bibliotheek Rivierenland 4-12 jaar

Bijbeltekst van de maand juni
En nu blijven
geloof, hoop en liefde, deze drie, maar
de meeste van deze is de liefde.
1 Korinthe 13 vers 13
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