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Thema “Bijen” 
Afgelopen week is er een imker in alle groepen geweest. De 
kinderen konden honing zien, proeven en ruiken. De 
kinderen hebben geleerd hoe de bijen te werk te gaan en 
wat er nodig is om ze te beschermen. Het aantal bijen staat 
onder druk in Nederland. In de groepen wordt op dit 
moment gewerkt aan de vraag hoe de bij gered kan worden.  

 
Schoolfruit  
Het project met schoolfruit is voor dit schooljaar afgerond. 
Volgend schooljaar zullen we weer een nieuwe aanvraag 
doen. Tot het einde van het schooljaar is het de bedoeling 
dat de kinderen weer zelf groente en fruit meenemen. 
 
 

Nationaal Programma 
Onderwijs 
Zoals u wellicht weet krijgt het onderwijs, dus ook het 
basisonderwijs een budget om “leerachterstanden” aan te 
pakken. Kinderen hebben het afgelopen schooljaar op 
allerlei vlakken lesactiviteiten gemist of op een andere 
manier aangeboden gekregen. Dit kan gaan over de 
basisvakken zoals rekenen, taal en lezen en maar ook over 
de meer creatievere kant zoals in het cultuuraanbod 
verweven is. Zoals eerder gecommuniceerd vinden we het 
woord “leerachterstand” niet gepast in deze situatie omdat 
het geen recht doet aan de inzet die is geleverd door de 
kinderen de afgelopen periode. 
 



 
 

Het plan wat de school maakt zal gericht aansluiten op de 
situatie die we op dit moment zien waarin ook aandacht is 
voor de kinderen die “geen vertraging” hebben opgelopen 
want die groep is zeker net zo belangrijk. 
 
Het plan wordt ter instemming met de MR besproken. 
Omdat het NPO in relatie staat met de formatie kunnen we 
na instemming MR ook met u de formatie delen zodat u 
weet bij welke leerkracht uw kind in de groep komt in het 
volgende schooljaar. We zullen deze informatie naar 
verwachting met u delen in de week van maandag 21 juni. 
 
Portfoliogespreken  
In de week van ma 21 juni starten de portfolio gesprekken. 
We voeren de gesprekken fysiek op school. Op het leerplein 
en beneden in de hal zorgen we voor ruimte om te wachten 
waarin u genoeg afstand kunt bewaren van elkaar. 
Vriendelijk verzoek om in de school een mondkapje te 
dragen. De gesprekken hebben een facultatief karakter 
omdat we veel ouders al hebben gesproken in de afgelopen 
periode. Mocht de leerkracht met u in gesprek willen dan 
krijgt u een uitnodiging. Bij de gesprekken verwachten we 
zoals gewoonlijk ook de kinderen. Vanaf woensdag 9 juni 
kunt u zich inschrijven. Mocht u voorkeur geven aan een 
gesprek digitaal dan kunt u dit aangeven bij de leerkracht, u 
krijgt dan een uitnodiging via “teams”.  
 
Schoolreis 
De kinderen van groep 1 t/m 6 gaan op donderdag 1 juli op 
schoolreis. De kinderen van groep 7 en 8 zijn op kamp 
geweest. Het is fijn dat dit allemaal door kan gaan. Voor het 
kamp en het schoolreis vragen we een ouderbijdrage, nog 
niet alle ouders hebben deze bijdrage betaald. Mocht u nog 
niet hebben betaald dan krijgt u een binnenkort een 



 
 

herinnering. Is uw kind na 1 februari begonnen dan vragen 
we u om de helft van het bedrag te betalen. 
 

Verjaardag van de leerkracht 
Op vrijdag 18 juni vieren we de verjaardagen van de 
leerkrachten. Dit doen we met zijn allen op 1 dag zodat we 
er een leuk thema aan kunnen koppelen. U krijgt volgende 
week via Parro de uitnodiging. 

 
Agenda  
 

 

 
 

 
 

Vrij 4 juni: Studiedag (alle lln vrij) 

Ma 7 juni: Start toetsweken 

Do 17 juni: Studiedag (alle lln vrij) 

Vrij 18 juni: Verjaardag van de leerkrachten 

Ma 21 juni: Portfoliogesprekken 

                     Portfolio mee naar huis 

Do 1 juli: Schoolreis groep 1 t/m 6 

Di 6 juli: afscheid groep 8 

Vrij 9 juli: Alle lln vrij om 12:15, start zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 


