Nieuwsbrief juni 2021
Beste ouders, verzorgers en belangstellenden,
Hierbij onze nieuwsbrief van de maand juni. Met gelukkig dit keer heel veel goed
nieuws:
We kunnen weer een aantal stappen zetten terug naar de situatie van voor Corona. Dit
betekent dat de LLO-gesprekken weer op school zullen plaatsvinden. Ouders die de
voorkeur geven aan een online-gesprek, kunnen dat zelf aangeven bij de betreffende
leerkrachten.
Ook het schoolplein is vanaf 28 juni weer volledig toegankelijk voor ouders. Mondkapjes
zijn niet meer nodig en dus facultatief. We houden wel 1,5 meter afstand.
Binnen in school komen ouders alleen met medeweten van de leerkrachten of op
uitnodiging (b.v. voor een gesprek). De belangrijkste reden dat we hierin nog
terughoudend zijn, is het kunnen bewaren van voldoende afstand tussen volwassenen
in ons toch al volle gebouw.
Nog meer goed nieuws is er over de formatie voor het nieuwe schooljaar: De
beschikbare vacatures hebben we kunnen opvullen en daar zijn we uiteraard heel erg
blij mee: We verwelkomen meester Bart Sijses voor 5 dagen per week en juf Cilia
Ludema voor 4 dagen per week. Ook juf Loes Straatsma zal voor 3 dagen op De Ploeg
blijven werken. Allemaal hartelijk welkom! In de volgende nieuwsbrief zullen onze
nieuwe collega's zich voorstellen.
De naam van de vervanger voor het zwangerschapsverlof van juf Eva t/m de
kerstvakantie is nog niet bekend, maar wordt zeker ingevuld. We verwachten dit op
korte termijn te kunnen vertellen.
Hierdoor zijn het formatieplaatje en bijbehorende zaken voor 21-22 ook rond. Dit ziet er
als volgt uit:
Schooljaar 2021-2022
Eerst een korte toelichting:
•
•
•
•

De groepen 3 t/m 7 schuiven ongewijzigd door naar het volgende leerjaar. De
combigroep 3/4A wordt 4/5A.
Juf Doris gaat ons helaas verlaten. Ze gaat een studie oppakken.
Juf Larissa blijft nog bij ons t/m 26 november om het praktische deel van haar
studie verder af te ronden. Ze gaat mee met haar huidige groep
Het verlof van juf Eva eindigt na de kerstvakantie.

•
•
•

•

Juf Maaike is onze nieuwe directeur. Meester Teunis blijft werkzaam tot 1
oktober.
Meester René wordt de opvolger van juf Maaike als Intern Begeleider op De
Ploeg. Hiernaast blijft hij groepsleerkracht van groep 8.
Juf Petra gaat een studie oppakken en heeft daarvoor studieverlof. De
gymlessen van haar als vakleerkracht komen hiermee te vervallen. We kijken
nog naar mogelijke vervanging of een ander alternatief.
Het bovenstaande houdt in dat deze formatie in de loop van het schooljaar nog
wel wat kan gaan veranderen. De groepssamenstelling blijft echter het hele
schooljaar onveranderd.

In schema ziet het er als volgt uit:

GROEP
1/2A
1/2B
1/2C
3
4B
4/5A
5B
6
7A
7B
8

LEERKRACHTEN
Juf Dicky en juf Ronkje
Juf Eva (tot Kerst: vervanger juf ?) en
juf Esther
Juf Trudi en juf Annique
Juf Dyonne en juf Petra
Juf Loes en juf Swaniek
Juf Anne-Marie, juf Petra (na 26 nov),
juf Larissa (tot 26 nov.)
Meester Bart
Juf Joenne en meester Ben
Juf Cilia en juf Simone
Juf José en juf Simone
Meester René en juf Rianne

ONDERSTEUNING
Juf Judith
Juf Judith
Juf Judith
Juf Jessica
Juf Jessica
Juf Jessica
Juf Verena
Juf Verena
Juf Marloes
Juf Marloes
Juf Marloes

We hebben opnieuw keuzes gemaakt om de werkdruk van leraren volgens de CAOafspraken te verminderen en de leerlingen meer aandacht te geven. Voor komend
schooljaar zijn de volgende keuzes gemaakt:
•
•
•
•

We blijven werken met 11 groepen. Hiermee zijn alle beschikbare lokalen gevuld.
Juf Marloes werkt als leraarondersteuner en juf Judith, juf Verena en juf Jessica
werken als onderwijsassistent.
Op woensdag verzorgt juf Marloes de lessen voor de kinderen die extra uitdaging
nodig hebben in het Groeilab.
Er is extra ondersteuning voor kleine groepen en individuele leerlingen door juf
Mirjam en juf Bea.

•

In het kader van de extra gelden vanuit het Ministerie om achterstanden uit de
Coronatijd weg te werken, wordt er momenteel nagedacht over de besteding
hiervan. Naast het werken met individuele leerlingen en in kleine groepjes, zullen
we ook kijken naar extra aandacht voor sport en spel en de creatieve vakken. In
afwachting van de exacte regelgeving en de beschikbare gelden komen we hier
zeker nog op terug.

Tot zover het nieuws rondom de formatie voor komend schooljaar. Het was een hele
puzzel, maar we zijn er gelukkig goed uit gekomen en het resultaat stemt ons tot
tevredenheid.
Nieuwbouw
De openingsactiviteit van de nieuwbouw vindt plaats op dinsdag 6 juli a.s. Namens de
Ploeg zal hierbij een kleine delegatie van directie, team, ouders (MR) en leerlingen
aanwezig zijn. De kinderen op school kunnen de opening volgen via een
videoverbinding. In latere fases van de bouw hopen we via onze journaalploeg te laten
zien hoe de bouw vordert.
Schoolspullen
Uw kind krijgt op school alleen in groep 3 eenmalig materialen uitgereikt om het
schoolwerk te kunnen doen. Het gaat hierbij om:
- 12 kleurpotloden
- 1 grijs potlood (HB)
- 1 gum
- 1 balpen
- 1 whiteboardstift
- 1 etui
- 1 liniaal
- 1 koptelefoon
In groep 4 wordt dit door school aangevuld met:
- 1 vulpen (of bijv. Stabilo)
- 1 markeerstift.
Deze materialen gaan in de zomervakantie mee naar huis. Uw kind is uiteraard zelf
verantwoordelijk voor zijn of haar eigen spullen. Graag zien we dan ook dat
bovengenoemde materialen (dit geldt voor de groepen 4 t/m 8) na de zomervakantie
weer mee worden gebracht naar school. Voor eventuele aanvulling kan dan in de
zomervakantie worden gezorgd. Een plakstift erbij kan ook handig zijn.
Luizenzakken
De eerste luizenzak wordt betaald door de school. Bij goed gebruik gaan deze wel een
schoolleven lang mee. In het geval dat de luizenzak van uw kind toch aan vervanging
toe is of zoek is geraakt, kost een nieuwe € 5,00!

Schoolkalender
Na de zomervakantie ontvangt u weer een exemplaar van de nieuwe schoolkalender.
Alle andere belangrijke documenten, waaronder ook onze Schoolgids kunt u vinden
op onze website.
Cultuur Met Kwaliteit (CMK)
We hebben als school subsidie aangevraagd en gekregen om het
cultuuronderwijs op onze school een impuls te geven. Daar zijn we
heel erg blij mee, omdat we ervan overtuigd zijn dat kinderen zich op
verschillende manieren ontwikkelen. Door goed cultuuronderwijs is er
ruimte voor creatieve ontwikkeling, talentontwikkeling en 21e -eeuwse
vaardigheden. Dit sluit naadloos aan bij hoe wij al werken met IPC.
Tijdens dit traject werkt de gehele IKC mee aan een doorgaande lijn
voor cultuuronderwijs. Er komt scholing voor collega`s,
cultuuraanbieders komen meer op school om met groepen aan de
slag te gaan of we brengen vaker een bezoek aan een culturele
organisatie. Als school zijn we al langere tijd verbonden aan het
Cultuurmenu, hiermee komen de leerlingen met alle kunstdisciplines
aan aanraking inclusief erfgoed. De activiteiten rondom CMK zullen meer gaan
aansluiten bij de thema`s van IPC. Het traject start volgend schooljaar (2021-2022) en
zal 4 jaar duren.
Nieuws van de Ouderraad
Hartelijk bedankt voor uw bijdrage aan de BAG-TO-SCHOOL actie. Er is 384 kilo
gebruikte kleding e.d. opgehaald ter waarde van € 115,20. Gooit niet je oude en
overbodige kleding weg, maar bewaar het voor onze school! In het najaar komt er weer
een actie.
Wij kijken uit naar aankomende 7 juli: Meesters- en Juffendag staat die dag gepland.
Wij pakken dit jaar wederom groots uit! De kinderen zullen enorm veel plezier beleven
die dag.
Ook zijn wij alvast aan het verder plannen voor volgend schooljaar. Het openingsfeest is
het eerste feestje op de planning. Dat wordt wel een FEEST kunnen wij nu alvast
zeggen! Het is op 1 september 2021, save the date!
Met vriendelijke groet,
Marieke Snijder namens de OR.
Nieuws van onze BSO
Wat is het toch een heerlijk weer. Wij bij de BSO maken daar dan ook flink gebruik van!
De kinderen zijn dan over het algemeen ook lekker de hele middag buiten aan het
spelen. De activiteiten die we doen staan nu ook wat meer in het thema van water. Zo
hebben wij sponsen tikkertje gedaan. Geweldig was dat, die kinderen hebben ervan

genoten. De sproeier heeft aangestaan, de kinderen hebben hier heerlijk onder
gestaan, doorheen gerend. Dit was echt lachen, gieren en brullen.

Voor de Chill-groep is er een picknick geregeld. Zij wilden graag een keer picknicken en
dan zelf het eten maken. Aangezien het heerlijk weer was, kon dit ook. Ze hadden
heerlijke sandwiches gemaakt, twee verschillende wraps en spiesjes van augurk, kaas
en knakworstjes. Als drinken hadden ze een heerlijke aardbeien smoothie en een
zelfgemaakte kindersangria.
Tot zover onze nieuwsbrief van deze maand.
Met vriendelijk groet,
namens het team van onderwijs en kinderopvang,
Ellen Roos en Teunis Grotenhuis

