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Beste ouders,
Nog even en dan is het zomervakantie. Het schooljaar zit er dan weer op.
Het was zeker een bijzonder schooljaar en dan in het bijzonder de Corona-tijd die nog
steeds wat door suddert ook al zijn er gelukkig steeds meer mogelijkheden voor
ontmoeting. Ook hebben wij gelukkig geen ernstige meldingen gekregen van ziekte en ik
hoop dan ook dat u en uw familie gezond blijven.
U heeft inmiddels het rapport van uw kind gekregen. Jammer genoeg was het niet mogelijk
om samen met uw kind het rapport en de voortgang te bespreken. Heel erg jammer, want
het zijn vaak hele waardevolle gesprekken.
Velen van u hebben wellicht gezien dat uw kind minder of niet voldoende vooruitgegaan
zijn. En dan blijkt maar weer hoe belangrijk school is en u als ouder bent door kinderen te
stimuleren om door te gaan met leren. Want zonder inzet gaat een kind niet vooruit.
Ik hoop dan ook dat alle kinderen ook blijven LEZEN in de vakantie. Het helpt echt enorm.
Niet allen het technisch lezen maar ook de woordenschat.
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de zomerperiode!
In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke boeken voor kinderen uit
groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en prachtige romans voor volwassenen.
De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de
Bibliotheek.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 augustus.
De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is via Google Play.
Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.
E-books voor het hele gezin met de VakantieBieb
Doordat alle kinderen nu thuis een laptop of chromebook heeft is het voor iedereen
mogelijk om gebruik te maken van deze vakantiebieb.

Volgend schooljaar
Enkele weken geleden heb ik u geïnformeerd over Unit-onderwijs. Unit-onderwijs wil
zeggen dat kinderen van verschillende groepen bij elkaar zitten en dat er 2 leerkrachten én
een onderwijsassistent de kinderen op hun niveau instructie kunnen geven. Doordat er ook
kinderen van verschillende leeftijden en schoolervaring in de groep zitten, kunnen kinderen
ook van en met elkaar leren. Een ander voordeel is dat de leerkrachten altijd samen de
groep lesgeven, waardoor zij heel goed kunnen afstemmen.
Ik had u ook verteld dat de school moet bezuinigen en die bezuinigingen treft het personeel.
Het heeft het team heel veel energie gekost (en ook frustratie) om er toch voor te zorgen
dat we onze kwaliteit kunnen behouden. We denken nu dat dat ons is gelukt, maar wel met
een kleine wijziging.
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Groep 8 zal een zelfstandige groep blijven met het oog op een latere overstap naar het
voortgezet onderwijs. Yassine Rhezouani gaat mee met de kinderen en is de leerkracht van
groep 8.
Dat betekent dat we starten met de middenbouw Unit: groep 3, 4 en 5.
Maryam Hadje, Marielle Kalsbeek en Rosalie Steijns zijn de leerkrachten en Sonja van Uden
versterkt deze groep als onderwijsassistent.
Groep 6 en 7 vormen ook een Unit en Anaëlle Granger en Henna Alvares zullen deze groep
gaan begeleiden.
Natuurlijk zijn de kleuters weer welkom bij Marianne de Groot en Mariska Sotthewes en
ook de kinderen van de INT zullen onder begeleiding staan van Catherine Soyeux , Louise
Schipper en Rabha Saif.
Natuurlijk hopen we u in het nieuwe schooljaar te ontmoeten in de school zodat u kunt
kennismaken met onze nieuwe organisatie én de nieuwe collega’s.
Wij hebben er in ieder geval zin in!

Afscheid groep 8
Zoals ieder jaar nemen de leerlingen van groep 8 afscheid van de basisschool en gaan ze een
nieuwe stap zetten op een andere, grotere school. Waar ze hier de groten zijn, beginnen ze
daar als de jonkies. Altijd wel heel spannend.
Onze groep 8 leerlingen stromen door naar:
1 leerling naar de praktijkschool het Waterland
1 leerling naar vmbo-basis
2 leerlingen naar vmbo-kader
2 leerlingen naar de kopklas bij het Vlietlandcollege
1 leerling naar het vmbo tl
4 leerlingen naar vmbo tl- havo
1 leerling naar de havo
Wij wensen alle leerlingen heel veel succes op hun nieuwe school!!
Helaas konden we hen niet het afscheid geven door als afsluiting op kamp te gaan. Kamp is
zo’n mooie afsluiting van de hele basisschool, maar helaas.
In plaats daarvan is de groep naar Duinrell geweest. Juf Lianne had de plekken gereserveerd
zodat het ook heel veilig was. De kinderen hebben een TOPdag gehad!
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Afscheid collega’s
U mist wellicht enige namen. Er zijn helaas collega’s die afscheid nemen van de school.
Fenna heeft een nieuwe baan gevonden in Hillegom, dichtbij waar zij woont.
Fenna had al eerder aangegeven dat zij na 7 jaar een nieuwe uitdaging wilde aangaan.
Ook Marlotte heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat werken op de Astronaut: een
vernieuwingsschool die het onderwijs op een totaal andere manier gaat vormgeven.
Spannend natuurlijk en ook zij wilde heel graag vernieuwen.
En ook Lianne heeft op het laatst besloten dat het tijd is voor haar om iets anders te gaan
doen.
Jolanda, onderwijsassistent van de INT, gaat met pensioen.
We hebben op een hele gezellige manier afscheid genomen van deze collega’s
Heel spijtig voor ons team natuurlijk, want naast het feit dat het hele fijne collega’s zijn,
gaan we ook hun kennis en expertise missen. Gelukkig hebben we 2 leuke en nieuwe
collega’s gevonden. Voor ons niet helemaal nieuwe gezichten en we zijn blij dat ze ons team
komen versterken.

Samen lezen
De laatste weken hebben de kinderen van groep 5 hun leeskunsten ingezet bij de kleuters
en groep 3.Wat heerlijk om te zien! Leuk voor de kinderen die voorlezen en leuk voor de
kleintjes!
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Natuurdag
De kinderen van groep 4, de INT en de kleuters hebben de afgelopen periode een natuurdag
gehad. Sommigen hadden geluk met het weer, anderen wat minder. Maar zoals het in de
natuur is: er is geen slecht weer wel slechte kleding. De kinderen hebben genoten!

Ook dit jaar zullen er kinderen van onze INT uitstromen naar een andere school, een school
vlakbij waar ze wonen. Na een jaar van hard werken om een nieuwe taal te leren maken ze
de stap naar een “gewone”klas. Natuurlijk hoort hier een diploma bij. En dat was weer een
feestje. Heel hartelijk gefeliciteerd allemaal en heel veel succes op de nieuwe school!
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Zomerschool en zomeractiviteiten
Veel van u zullen wellicht niet op vakantie gaan door de Corona crisis.
We hebben erg ons best gedaan om kinderen van groep 6 en 7 te stimuleren om naar de
Zomerschool van JES Rijnland te gaan: 1 weekje bezig zijn met het thema Water of
Reclame. Hoe jammer is het toch dat kinderen het liever niet doen…
Ik hoop via JES te horen welke kinderen zich toch hebben opgegeven.
Zo ook kreeg onze school het aanbod voor 10 kinderen die gratis een projectweek mochten
meedoen van het Technolab. Iets waar normaal gesproken 100 euro voor gevraagd wordt.
Hoewel kinderen aanvankelijk enthousiast zijn, zijn er uiteindelijk maar weinig kinderen die
zich daadwerkelijk opgeven. En dat is jammer. Leren doe je niet alleen op school. Juist dit
soort projecten zijn heel leerzaam.
Tijdens de zomervakantie is op sportpark Roodenburg Sportzomer: een gratis aanbod van
sportactiviteiten: o.a. rugby en voetbal. Kinderen hebben al kunnen kennismaken met
rugby. Maandag en woensdag van 14.00-16.00 en zaterdag van 10.00-12.00 uur.
Bewegen is gezond. Stimuleer uw kind om lekker te gaan sporten!
En tot slot : de kinderen krijgen een boekje waarin tal van activiteiten staan waar ze aan
kunnen meedoen. Ze hoeven zich niet te vervelen!

Namens het team wens ik u een hele gezellige, gezonde vakantie!
Tot 31 augustus!
Ger van der Meer
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