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Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Het schooljaar 2021-2022 zit er alweer bijna op. Het was een jaar waarin we
alweer snel met corona te maken kregen. Op een gegeven moment moesten
alle kinderen thuisblijven als er meer dan drie besmettingen in een groep
waren. Daarop waren er weer allemaal uitzonderingsregels en mochten
kinderen nog steeds niet door elkaar zitten. Ingewikkeld was het maar gelukkig
konden we in het begin van 2022 toch weer wat terug naar “normaal” en wat
was dat fijn!
We kregen in November een mooie beoordeling van de inspectie, dat gaf het
hele team een boost. We weten dat we met de juiste ontwikkelingen bezig zijn
en gaan daar met veel energie mee verder. Verderop in de nieuwsbrief deel ik
de pijlers van het komende schooljaar met u.
Helaas hebben we dit schooljaar ook te maken gekregen met langdurige uitval
bij enkele leerkrachten. Dit is bij juf Lonneke en meester Dimitri het geval. Ook
juf Chanouk was in het begin van het schooljaar even uit beeld vanwege een
autobotsing maar zij is gelukkig alweer een hele tijd volledig terug. We hopen
dat meester Dimitri en juf Lonneke na de zomervakantie weer kunnen komen
re-integreren. Dat betekent dat na de zomervakantie juf Kim nog wat langer bij
ons blijft om op maandag en dinsdag groep 1 /2 van Lonneke over te nemen.
Juf Lonneke zou ook op de woensdagen voor groep 3 /4 maar dat gaat juf
Irene in eerste instantie zelf opvangen. Meester Dimitri zal in eerste instantie
ingezet worden buiten de groepen ter ondersteuning en om extra begeleiding
te bieden voor leerkrachten en leerlingen.

BELANGRIJKE DATA
Maandag 29 augustus verwachten
we alle kinderen weer op school.
Maandag 5 september openen we
feestelijk het nieuwe jaar met een
circusdag!
De jaarlijkse informatiemiddag/
avond staat gepland op dinsdag 13
september uiterlijk tot 19.00.
De kennismakingsgesprekken
vinden plaats vanaf 26 sept.

Volgende week gaan we er met elkaar nog een gezellige afsluitende week van
maken. Maandag de musical van groep 8, dinsdag zwaaien wij hen uit en gaan
alle kinderen wennen in de nieuwe groep. Woensdag een sportspektakel in en
rondom de school, donderdag veel dingen opruimen in de klassen en vrijdag
eindigen we met een vossenjacht.
Let op: alle kinderen zijn vrijdag om 11.45 uur vrij!
Hartelijke groet,

SCHOOLTIJDEN

Yvette van Haastrecht

voor alle groepen
Maandag, dinsdag, donderdag:

8.30 - 14.45
Woensdag:

8.30 - 12.30
Vrijdag:

Vrijdag:

groep 1 t/m 4

8.30 - 12.30
groep 5 t/m 8

8.30 - 14.45

GROEPSINDELING
l.bouwhuis@ooz.nl
m.helder@ooz.nl

s.jonker@ooz.nl
c.groenendal@ooz.nl

i.bok@ooz.nl
l.bouwhuis@ooz.nl
h.assen.@ooz.nl

s..ciceklic@ooz.nl
i.tenkattelaar@ooz.nl

m.lauret.@ooz.nl

Opa Richard

AANWEZIGHEID TEAMLEDEN
Maandag en donderdag
afwisselend di en wo

Vrijdag (even weken)

Maandag

RT

Plusklas

Ingrid Pieksma

Sara Jonker

maandag, dinsdag,
donderdag

Vrijdag

i.brinkers@ooz.nl

s.jonker@ooz.nl

AFSCHEID
Op dinsdag 12 juli nemen we afscheid van
meester Thijmen, en de juffen Debby, Iris, Vera
en Anneke. Meester Thijmen gaat werken op
een school in Nieuwleusen, juf Debby gaat
volledig werken voor de stichting Cnopius, juf
Vera is afgestudeerd en gaat op zoek naar haar
eerste echte baan en juf Anneke gaat naar de
IJsselhof. Juf Iris gaat na de zomervakantie
weer invallen op andere scholen.

FIJN NIEUWS
Juf Kim blijft volgend jaar nog bij ons!
Op maandag en dinsdag staat ze tijdelijk
ter vervanging van juf Lonneke voor
de groep 1/2.

ONTWIKKELINGEN OP SCHOOL
Plusklas
Het afgelopen jaar heeft Debby t/m de meivakantie eens per week de plusklas lesgegeven. Na de meivakantie
is zij geheel begonnen bij Cnopius (een lesgevende voorziening voor hoogbegaafde leerlingen). De laatste
periode heeft ze daardoor nog één keer in de twee weken lesgegeven aan de plusklas en tegelijkertijd juf Sara
voorbereidt op het overnemen van de plusklas. Vanaf het nieuwe schooljaar zal de plusklas weer wekelijks zijn
en zal juf Sara deze lessen geven.

Logopedie
Dit jaar zijn wij binnen onze school gestart met Connect Logopedie. De samenwerking verloopt prettig.
Afgelopen jaar gaf juf Marije de logopedielessen maar vanwege reistijd heeft zij een baan dichterbij huis
aangenomen. Er wordt voor haar een vervanger gezocht. Zo gauw deze bekend is, hoort u het van ons.

Voorschoolse opvang
Enkele weken geleden is er geïnventariseerd welke ouders belang hebben bij voorschoolse opvang. Er blijkt
behoefte te zijn aan opvang op de maandag- en donderdagochtend. Hier gaan we dus ook, net zoals de
afgelopen periode, mee door. Wie de voorschoolse opvang gaat doen is nog niet bekend. Vaak zijn het
studenten die bij ons stage lopen. De Voorschoolse opvang dagen zijn onder voorbehoud van wijzigingen. We
zijn afhankelijk van vrijwilligers of studenten. Bij ziekte proberen we een oplossing te vinden binnen het team of
in overleg met Doomijn, maar als dat niet lukt dan zijn wij genoodzaakt u dit te melden en zal u zelf uw kind op
moeten vangen. De mensen die hun kind hebben aangemeld voor de voorschoolse opvang krijg in de laatste
week voor de zomervakantie een mail hierover.
Heeft u vragen over de VSO of wilt u nog aanmelden dan kunt u contact opnemen met Yvette van Haastrecht
via emailadres y.vanhaastrecht@ooz.nl
De VSO werkt met een strippenkaartensysteem. Het tarief is 3,50 per keer.

Waar gaan we aan werken het komende schooljaar?
Het komende schooljaar willen we extra werken aan het automatiseren bij rekenen. Het uit het hoofd leren van
erbij, eraf en keersommen. Het rekenen doen we op een Chromebook, maar daarnaast gebruiken we altijd een
uitrekenschrift, zodat de juffen en meesters kunnen zien hoe zij tot de goede som zijn gekomen.
Tevens is en blijft veel lezen heel erg belangrijk. Veel leeskilometers maken en het praten over boeken is goed
voor het begrijpend lezen. Het zou ook heel fijn zijn als u uw kind hierin stimuleert en thuis ook tijd maakt om
met uw kind te lezen of voor te lezen. Leesmotivatie hebben we hoog in het vaandel staan. Onze nieuwe
bibliotheek helpt hier aan mee. Tevens is er een leesplan geschreven door de lees coördinatoren.
Met leskracht gaan wij twee projecten met de hele school doen en daarnaast werken we ook binnen de bouwen
steeds met thema’s. Binnen leskracht integreren we ook technologie en wetenschap naast de andere vakken
zoals aardrijkskunde, natuur en geschiedenis.
Na de corona periode willen we jong en oud weer met elkaar verbinden. Er is al een plan geschreven hoe we
het komende schooljaar gaan samenwerken met de bewoners van de oude Mars. Er zijn enkele activiteiten die
we weer samen op gaan pakken zoals de slootjesdagen en de nationale pannenkoekdag.
In elke groep komt de didactisch coach de leerkrachten filmen om de kwaliteit van de instructies en het verdere
lesgeven op goed niveau te houden.

ACTIVITEITEN

Opa Richard

VERJAARDAGEN
1 juli

Yénoah MH 1/2B

5 juli

Leon

MH 7

9 juli

Lily

MH 7

10 juli

Melle

MH 7

12 juli

Zoë

MH 4/5

22 juli

Stijn

MH 3

26 juli

Dean

MH 4/5

27 juli

Lars

MH 1/2A

27 juli

Mila

MH 3
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