
 

 

Datum: 25 - 06 - 2021 
Jaargang: 29 
Aflevering: 11 
Redactie: f.verdiesen@kpoa.nl 
 

Agenda 

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 Juni 
 

27 Jimmy 5 

 
Jarig in juli 
 

7 Raviënto  4 

8 Finn  3 

13 Eslem 1-2 

13 Evi  1-2 

14 Jayden  5 

16 Lieke  5 

 

  
 

Jarig in juli 
 

17 Nova-Leah 6 

18 Arda  5 

18 Justin 8 

22 Joey 7B 

22 Demi 7B 

23 Terry 4 

28 Merel 1-2 

30 Henkie 1-2 

31 Lucas 8 
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De directie aan het woord….. 

Nationaal programma onderwijs (NPO)  

 

In de kattenbel van 28 mei heeft u kunnen lezen dat er extra geld naar het onderwijs gaat komen 

om het onderwijs nog beter neer te kunnen zetten; het Nationaal Programma onderwijs. Wij weten 

nu met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid welk bedrag wij ontvangen en willen u daar 

graag over informeren.  

Voor een goede onderbouwde inzet van deze middelen is een plan gemaakt. Wat wij belangrijk 

vinden, is dat we de maatregelen inzetten die nodig zijn voor de korte termijn, voor de kinderen 

die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Wat we ook belangrijk vinden is dat we gaan voor 

duurzame interventies die over een langere periode van meerwaarde zullen zijn voor het 

onderwijs en de groei en ontwikkeling van kinderen. Daarom willen wij de huidige groepen nog 

een jaar houden zoals ze zijn. We gaan werken met kleine groepen, een groep 1/2a, 1/2b, 3, 4, 

5, 6, 7, 8a en 8b.  

De combinatiegroepen gaan er waarschijnlijk wel in het schooljaar 2022-2023 komen.  

 

Verder willen we het geld besteden aan een doorgaande lijn speelleergroep en groep 1/2. 

We vinden het belangrijk om samen met SKA te werken aan een doorgaande lijn van 

speelleergroep naar basisschool. Dit gebeurt o.a. doordat we op dezelfde manier de ontwikkeling 

van de kinderen stimuleren. Onze visie is dat peuters en kleuters een rijke speelleeromgeving 

nodig hebben, waardoor hun nieuwsgierigheid geprikkeld wordt en ze uitgedaagd worden door 

een aanbod van rijk spelmateriaal. Om deze samenwerking te intensiveren zal Loes de Baan 

volgend schooljaar twee dagen voor groep 1/2 staan. 

 

Twee leerkrachten zullen de opleiding W&T coördinator gaan volgen om een boost te geven aan 

ons W&T onderwijs. 

  

Het geld wordt ingezet waar het nodig is en komt vooral ten goede aan de groei en ontwikkeling 

van de kinderen. 

 

 



Versoepelingen in corona-richtlijnen onderwijs.  

 
 
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair onderwijs te versoepelen per 26 
juni. De groepen mogen weer in school contact hebben met elkaar. Groep 8 kan op kamp en een 
eindmusical voor de ouders opvoeren. Volwassen dienen nog steeds de 1 1/2 meter afstand te 
houden met elkaar. De grootte van de ruimte binnen school is niet voldoende om alle ouders van 
groep 8 tegelijk te ontvangen. De musical wordt daarom twee keer opgevoerd voor de ouders. 
De ouders van groep 8 worden hierover geïnformeerd.   
Het snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek blijft voorlopig gelden. Deze wijzigingen 
blijven waarschijnlijk van kracht tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de situatie 
opnieuw beoordeeld.  
Vrijdag 9 juli hebben we met de kinderen nog een eindejaar activiteit onder schooltijd. We gaan 
er een gezellige dag van maken.  
 

 



 

 

 



 


