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Nieuwsbrief  juni  2021      

Beste ouders 

Het is alweer enige tijd geleden dat we een nieuwsbrief hebben doen uitgaan.       

De laatste nieuwsbrief ging veel over het uitvallen van lessen door Corona. 

Gelukkig hebben we – hopelijk- het ergste achter de rug en zijn de meeste collega's óf al een keer 

gevaccineerd óf zij hebben Corona gehad en hebben anti-stoffen. Helaas geldt dit natuurlijk niet 

voor de kinderen. Vooral bij de kleutergroep wordt er nog veel gesnotterd en geniest waardoor 

kinderen weer naar huis gestuurd moeten worden. 

Ouders, houd uw kind op tijd thuis en laat het ook testen. We zijn helaas nog niet allemaal 

beschermd. 

Gelukkig gaat het mooie weer ons hierbij helpen. 

De kleuters kunnen af en toe al heerlijk buiten eten 
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         Ook juf Marianne, die langzaam aan het herstellen is, kwam even een kijkje nemen en een 

praatje maken met haar “oude” kleuters. Vol enthousiasme werd ze ontvangen en de kinderen 

kwamen tijd te kort om haar alles te vertellen. 

             

Naschoolse activiteiten 

De kinderen van de Unit uit leerjaar 5 hebben wekelijks een Aikido-les. In het SOL gebouw (de 

Toekomst) krijgen de kinderen door 2 Aikido-leraren een les in bewegen met als doel lichamelijke 

weerbaarheid te oefenen in geval van pesten. 
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De kinderen van leerjaar 4 en leerjaar 7 gaan dinsdag starten met theaterlessen . De school 

heeft samen met SOL en het Jeugdtheaterhuis de mogelijkheid gecreëerd om deze lessen te geven.    

Allle ouders van deze kinderen ontvangen een link naar een filmpje wat op een gesloten 

youtubekanaal zit. Veel kijkplezier! 

De leerlingen van groep 4 hebben toneelles van 14.15-15.15 

De leerlingen van groep 7 van 15.15-16.15. 

Deze lessen zijn NIET vrijwillig. Deze uren horen bij de verlengde leertijd.  

Dit is meester Joey die de theaterlessen geeft 
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Citotoetsen 

De leerlingen van groep 8 hebben hun eindtoets gemaakt en hebben inmiddels de uitslag 

gekregen. Fijn dat de meeste leerlingen hebben kunnen laten zien wat ze in hun mars 

hebben. Meester Yassine was blij dat hij veel adviezen positief kon bekrachtigen.      

Zoals het er nu naar uitziet gaan de leerlingen naar de volgende vervolgscholen uitstromen: 

VMBO kader   2 

VMBO gemengde leerweg             1 

VMBO Theoretisch                            2 

VMBO-T/HAVO                                  4 

HAVO:                                                  3 

HAVO/VWO                                        1 

VWO                                                    3 

 

  

Binnenkort, half juni, worden de Cito's weer afgenomen en we hopen natuurlijk dat de 
leerlingen ondanks de Corona-uitval toch op niveau zijn gebleven. 
Er wordt in ieder geval op school hard gewerkt! 
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Neemt niet weg dat we best wel de nodige zorgen hebben over de leesvaardigheid van onze 
leerlingen. 
Het blijft belangrijk om vooral vaak te lezen. Zeker nu de vakantie in zicht is zou het heel fijn 

zijn wanneer u ervoor zorgt dat uw kind regelmatig leest. Gelukkig is de bibliotheek 
weer open!   
 

Onze schoolschrijver Selma Noort heeft dit jaar veel gewerkt met de kinderen van de unit 
(groep 4 en 5) en groep 6 en 7. 
Met de talenten van groep 6 en 7 is zij gestart met een Masterclass.  Samen met Selma gaan 
de kinderen aan de slag met hun schrijf-talent    
      

        
Selma heeft ook voorgelezen bij de kleuters 
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ZOMERSCHOOL JES RIJNLAND     
Voor leerlingen die na de zomervakantie naar groep 7 of 8 gaan is er de mogelijkheid om 

deel te nemen aan de Zomerschool. 

De zomerschool biedt leerlingen de kans om op een speelse manier bezig te zijn met 

taalvaardigheid en sociale vaardigheden. Kinderen kiezen voor 1 week en krijgen dan 5 

dagen les van 10.15-16.15. 

Deze zomer gaan de kinderen aan de slag met de thema's Water & Reclame . 

Wanneer u en/of uw kind  hier interesse in heeft kunt u altijd even op de website kijken: 

https://jesrijnland.nl/programma-aanbod/zomerschool  

 
De uiterste aanmeld datum voor leerlingen van de merenwijkschool is 15 juni. Daarna 
mogen alle kinderen van leiden gaan inschrijven. 
Dus: neem een kijkje op de website en schrijf je in!!! 
 

 
Personele informatie    
Zoals u misschien van uw kinderen al gehoord heeft zijn juf Sonja en juf Rabha nog steeds 
herstellende van Corona. Ze hebben de pech dat het virus ervoor gezorgd heeft dat hun 
energie nog zeer beperkt is en dat ze daarom heel langzaam hun werkweek moeten gaan 
opbouwen. 
 
En helaas komt het nog steeds voor dat er leerkrachten besmet raken. Laten we hopen dat 
iedereen snel gevaccineerd kan worden. 

 
Hoewel het met juf Marianne de goede kant op gaat is ze nog niet zo veel herstellend dat ze 
weer aan de slag kan.  Een enkele keer komt ze even langs op de koffie. 
Wat wel heel fijn is, is dat zij aan het begin van het schooljaar allerlei organisaties heeft 
benaderd om geld te vragen voor een schoolreisje. En dat is gelukt!! Vanwege de Corona-
maatregelen is het schoolreisje echter uitgesteld. Volgend schooljaar in september kunnen 
alle kinderen gratis op schoolreis!    Marianne, bedankt!!!   
 

https://jesrijnland.nl/programma-aanbod/zomerschool
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En dan nu een mededeling die ik met pijn in mijn hart moet doen: aan het eind van dit 
schooljaar ga ik stoppen. Ik ben dan 66,5 jaar en het beleid van ons bestuur is dat 
pensioengerechtigde werknemers uit dienst gaan.  
Ik ben dus aan het genieten van mijn laatste schoolweken. 
Het bestuur is natuurlijk hard bezig om een nieuwe directeur te vinden, evenals een nieuwe 
IBer. 
Op dit moment is dat nog niet bekend. Ik hoop u in de laatste nieuwsbrief hier meer over te 
informeren. 
 
Als afscheid van een heerlijke periode op de Merenwijkschool gaan we dit, samen met de 
kinderen, vieren met een muziek-en-dansdag die zal plaatsvinden op woensdag 14 juli.                                             


