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Agenda 

23 juni   Studiedag   

28 juni t/m 30 juni  Ontwikkelingsgesprek 3  

30 juni t/m 2 juli  Kamp groep 8  

7 juli  Kennismakingsochtend nieuwe groep en VO  

8 juli  Rapport 2  

09 juli  Eindejaarsactiviteit  

13 juli  Afscheid groep 8 / Musical  

16 juli  Studiedag  

 

  
 

Jarig in mei 
 

28 Nicole 7B 

29 Niko  5 

31 Nisa  8 

31 Isa 4 
 

  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  
 

Jarig in juni 
 

1 Amy  3 

2 Tasnim 1-2 

4 Kas  8 

5 Chanès-Denise 3 

6 Jade Hartono 1-2 

8 Fenna Vuijk 7B 

9 Niek The 7B 

10 Jarno 5 
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De directie aan het woord….. 

Nationaal programma onderwijs (NPO)  

U heeft vast en zeker meegekregen dat er extra geld 

naar het onderwijs gaat komen om ons onderwijs nog 

beter neer te kunnen zetten; het Nationaal Programma 

Onderwijs. De huidige generatie leerlingen verdient 

ondanks de coronacrisis, alle kansen op volwaardig 

onderwijs en een goede toekomst. Om gericht te 

kunnen werken aan de corona gerelateerde 

onderwijsvertragingen, is het belangrijk om te weten 

waar onze leerlingen, groepen en school nu staan. 

De afgelopen periode hebben we een scan van onze 

school gemaakt. We hebben gekeken naar de behaalde 

resultaten die we ieder schooljaar verzamelen, onze 

observaties en we hebben het schoolplan geëvalueerd 

waar we staan in onze ontwikkeling. Daarmee hebben 

we een beeld van en hoe de leerlingen ervoor staan en wat nodig is om eventuele leer-en 

ontwikkelingsvertragingen als gevolg van de coronapandemie te herstellen. Alle data hebben we 

verzameld en hebben we vervolgens geanalyseerd en conclusies getrokken. Van daaruit gaan 

we doelen formuleren en passende interventies kiezen die het beste bij onze situatie passen. Wij 

kiezen interventies uit een menukaart waarvan bewezen is dat ze effectief zijn. 

Om scholen te ondersteunen bij de keuze voor de aanpak heeft OCW (ministerie van onderwijs, 

cultuur en wetenschap) een breed scala aan interventies verzameld op de zogenaamde 

menukaart met verwijzingen naar achterliggende (review)studies. Met de menukaart krijgen 

scholen ook inspiratie voor het zetten van de stap van analyse naar aanpak. 

Het gaat om veel geld en we willen dat geld ook goed besteden voor ons onderwijs aan onze 

leerlingen. 

 

Wij hebben u al geïnformeerd over de 

groepsverdeling voor komend schooljaar. Op 

basis van de bekostiging van het aantal leerlingen 

dat op 1 oktober van het voorgaande jaar op 

school zat, hebben we een krimp moeten 

toepassen wat ook gevolg had voor het aantal 

personeelsleden en de samenstelling van de 

groepen.  

Nu er zicht is op meer geld kan dit gevolg hebben voor de keuzes die we gemaakt hebben zoals 

de groepssamenstelling. Dit kan betekenen dat we, door het extra geld, de groepen kunnen 

houden zoals ze nu zijn. Volgend jaar kunnen wij met het extra geld de volgende groepen 

formeren: groep 1/2a, 1/2b, 3, 4, 5, 6, 7, 8a en 8b. Dit is pas zeker wanneer we definitief weten 

welk bedrag we ontvangen. 

 

Welk exact bedrag een school via het NPO kan ontvangen, is nog niet bekend. OCW heeft 

toegezegd dat daar in juni duidelijk over komt. We trekken samen op met de MR in dit proces. Ze 

hebben instemmingsrecht op de uiteindelijke plannen. 

We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en de gemaakte interventies rondom het NPO.  



Gymlessen 

 

Nu het weer mogelijk is, krijgen de kinderen weer gym. De 

kinderen komen geen andere kinderen tegen in de kleedkamers. 

 

 

Schoolfruit 

Het schoolfruit is dit jaar niet zoals 

anders gestopt na de meivakantie. 

Vanwege de lockdown en corona 

gaan de leveringen door t/m 4 juni 

Volgend jaar gaan we weer proberen 

om mee te doen met het EU-

schoolfruit. We hebben de afgelopen jaren geluk gehad om elke keer ingeloot te worden voor het 

EU-schoolfruit. 

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

Het komt nogal eens voor dat ouders vergeten 

jongere broertjes en zusjes in te schrijven/aan te 

melden op school. Daarom deze reminder: wilt u 

broertjes en zusjes ook aanmelden? Het 

inschrijfformulier is te krijgen via de leerkracht, 

maar uiteraard ook op te halen op school bij 

Marjanne Froon. Bedankt! 

 

Vanuit de Martinuskerk 

Eindelijk is het zover: de voorbereiding voor de 
Eerste Heilige Communie is gestart. 
Vorig jaar mochten we helaas na 3 lessen niet meer 
verder. Gelukkig hebben we nu groen licht gekregen 
en mogen we starten met de lessen. De bedoeling is 
dat de kinderen zondag 4 juli hun Eerste Heilige 
Communie gaan doen. Dit alles natuurlijk mits alle 
coronaregels het toelaten. 
De eerste les hebben de kinderen inmiddels al 
gehad. Komende zondag komen de kinderen voor de 
tweede keer samen. 

Er doen dit jaar 9 kinderen van de Breede Hei mee: 5 kinderen uit groep 4 (Anneloes, Pepijn, 
Thirza, Mika en Valentino) en 4 kinderen uit groep 5 (Giulia, Jarno, Jayden en Niko). 
 
We wensen ze heel veel plezier met de voorbereiding en hopen op een mooie communie dag op 
4 juli. 
 
Namens de werkgroep EHC 
  



 

  



 

  



 

 

 


