
 

 
 
 
 
Algemeen 
Vol vuur over iets vertellen.  
In vuur en vlam staan over dat ene onderwerp.  
Een vurige toespraak houden.  
Het gaat allemaal over enthousiasme. 
Met het Pinksterfeest in aantocht hebben we met de 
leerlingen gesproken over de Heilige Geest die ons 
enthousiast wil maken om in beweging te komen om 
het goede te doen. 
Fijn Pinksterfeest gewenst! 
 
Formatie  
We zijn het huidige jaar al bijna aan het afronden en 
het nieuwe schooljaar aan het voorbereiden.  
Hieronder informeren we u over de klassenindeling 
van het komende schooljaar. 
 
U ziet dat we er voor hebben gekozen om groep 3 
enkelvoudig te maken. Hiermee kunnen we aandacht 
geven aan specifieke ontwikkelingen in deze groep.  
Denk bijvoorbeeld aan het leren lezen en schrijven. 
 
De indeling van dit schooljaar is gemaakt op basis van 
de diverse onderwijsbehoeften van de leerlingen.  
Ook de groepsdynamiek is een argument voor de 
keuze voor deze verdeling. 
De competenties en kwaliteiten van de leerkrachten 
hebben een bewuste plaats gekregen in dit plan.  
Met deze indeling is het de bedoeling dat alle 
leerkrachten in hun kracht staan.  
 
Om deze indeling te maken, hebben we zorgvuldig 
diverse criteria overwogen, zoals bijvoorbeeld 
groepsgrootte, effecten op de groep en 
ondersteuningsmogelijkheden. Bij het splitsen van de 
leerlingen van groep 7 zullen deze criteria leidend zijn. 
De exacte verdeling wordt later aan de betreffende 
ouders meegedeeld. 
Na het afwegen van diverse punten is uiteindelijk door 
het team unaniem gekozen voor de onderstaande 
optie. 
Deze vindt u na de nieuwsbrief, gevolgd door de 
leerkrachtenverdeling over de groepen. 
 
Noodplan 
Al enige tijd hebben we een vacature voor het nieuwe 
schooljaar voor groep 6/7.  
Gelukkig hebben we volgende week 
sollicitatiegesprekken met twee leuke kandidaten! 
Toch beraadt het team zich momenteel op een 
noodplan: Wat doen we als we geen nieuwe collega 
vinden? Hoe gaan we dan de groepen verdelen?  
Hopelijk blijkt dit noodplan overbodig, maar we zullen 
u in een van de volgende nieuwsbrieven informeren 
over wat er in dit plan staat. 
 
 

Fietscontrole 
Vrijdag 17 juni is er fietscontrole voor groep 7 
vanwege het praktisch verkeersexamen. 
Deze leerlingen worden dan allemaal op de fiets 
verwacht. 
De fietsen moeten aan bepaalde eisen voldoen om 
met het examen mee te kunnen doen. Dit leest u 
terug in de bijlage. 
 
Schoolreis 
Hoera! We kunnen weer op schoolreis! 
De ouders van de groepen 1 t/m 6 hebben de 
informatie hierover al ontvangen.  
Omdat groep 7/8 al op kamp is geweest, gaan zij niet 
mee op schoolreis. Zij zijn deze dag op school. 
 
Rommelvlietdag  
Volgende week zaterdag 11 juni houden wij onze 
Rommelvlietdag. Er zijn diverse kraampjes met leuke 
spullen die te koop zijn. Er zijn spelletjes en er is iets 
te eten en te drinken. 
U bent van harte welkom met uw kinderen. En neemt 
u gerust andere belangstellenden mee.  
Tot dan! 
 
Gevonden voorwerpen 
Inmiddels hebben we best veel gevonden 
voorwerpen. Veel liggen er al lange tijd. 
Er liggen bijvoorbeeld een fietssleutel, regenpak, 
spijkerjasjes, bekers, wanten en nog veel meer. Komt 
u gerust eens kijken of er spullen van uw kind tussen 
liggen. 
Op vrijdag 15 juli zullen we al deze spullen wegdoen. 
 
Rabo Clubsupport 
Onze ouderraad heeft zich ingeschreven voor de 
Rabo Clubsupport 2022. De aanvraag is goedgekeurd 
en we zijn ingeschreven. Dit betekent dat u, als u lid 
bent van de Rabobank, in de periode 5-27 sept op 
ons kunt stemmen. Hoe meer stemmen, hoe hoger de 
opbrengst. Tot die tijd kunt u deze actie voor ons 

alvast promoten 😊 

 

Ons doel 
De overheid heeft bepaald dat ouderbijdragen voor 
activiteiten volledig vrijwillig zijn. Dit geldt ook voor 
duurdere activiteiten als schoolreis en kamp. 
Dit betekent dat als een te groot percentage de 
bijdrage niet kan/ wil betalen de activiteit geannuleerd 
moet worden. 
De ouderraad vindt het noodzakelijk dat kinderen 
hiervan nooit de dupe worden. Zij wil daarom een 
schoolgebonden "fonds" opzetten waardoor leerlingen 
allen gelijke deelnamekansen hebben 
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Bijlagen 
 
U vindt weer enkele flyers bij deze nieuwsbrief. 
-groepsindeling en leerkrachtenverdeling 
-Fietscontrole groep 7 
-Rommelvlietdag 
-buitenspeeldag 
-polderchallenge 
-jeugdtriathlon 
 
Agenda 
Zo 5 juni eerste Pinksterdag  
Ma 6 juni  tweede Pinksterdag, vrij 
Za 11 juni  Rommelvlietdag  
Do 16 juni   schoolreis gr 1 t/m 6 
Zo 19 juni   vaderdag  
Wo 29 juni   studiedag, vrij   
 
Met vriendelijke groet, 
Lizeth Vellekoop 
Directeur 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Groepsindeling: 
 

  
 

 
Leerkrachtenverdeling over de groepen: 

 

 Ma-mo Ma-mi Di-mo Di-mi Wo Do-mo Do-mi Vr-mo Vr-mi 

Groep (0)/1 / 2 
(…+23 lln) 

Jolanda Jolanda Jolanda Jolanda Janique Janique Janique  Jolanda - 

Groep 3 
(22  lln) 

Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa Lisa - 

Groep 4/5 
( 15 lln) 

Sanne 
 

Sanne Sanne Sanne Erica Erica Erica Erica Erica 

Groep 6/7 
(15 lln) 

vacature 
 

vacature 
 

vacature 
 

vacature 
 

vacature 
 

vacature 
 

vacature 
 

Janique Janique 

Groep 7/8 
(25 lln) 

Peter Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

Peter Peter 
 

Peter 
 

Peter 
 

IB 
 

 
 

 Ellen Ellen Ellen Ellen Ellen   

Onderwijsassistent 
gr 1 t/m 8 

Corrie Corrie Corrie Corrie  Corrie Corrie   

Leraarondersteuner 
gr 1/2  

Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam Mirjam  

Rots & Water    
 

 Ellen     

Meer-  en 
hoogbegaafd 

       Sanne  

Leerlingenraad en 
ondersteuning 

        Sanne 

MT 
 

   Ellen 
Jolanda 
(directie) 

     

Directie  
 

  (directie)      



 
 

 
Fietscontrole groep 7  vrijdag  17 juni 2022 

Ga jij dit schooljaar het VVN Verkeersexamen doen? Dan is het belangrijk dat je je goed 

voorbereidt op het examen.  Zo ben je straks helemaal klaar voor het examen! Kijk eens op 

deze site en oefen de verkeersregels. 

www.examen.vvn.nl  

Een veilige fiets 

Een veilige fiets is de basis om veilig te kunnen fietsen. In Nederland fietsen we behoorlijk 

veel. Belangrijk dus dat je fiets in orde is! Maar wanneer is je fiets veilig? Waar moet je op 

letten?  

Een veilige fiets voldoet aan de volgende punten: 

1. Het stuur zit goed vast. 

2. De bel is goed te horen. 

3. De handvatten zitten goed vast aan het stuur en zijn heel. 

4. De rem werkt goed. Uitsluitend handremmen? Dan moeten beide remmen goed 

werken. Indien van toepassing: de remblokjes zijn niet versleten. 

5. De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht. 

6. De spaken in beide wielen zitten goed vast en er zijn geen ontbrekende spaken. 

7. Zijreflectie: De banden hebben cirkelvormige reflectie of er zitten witte of gele 

reflectoren aan de wielen, minimaal 1 per wiel. 

8. De banden zijn goed opgepompt en hebben voldoende profiel. 

9. Het zadel zit goed vast. 

10. Het zadel is op de juiste hoogte ingesteld: Je kunt met beide voeten (tenen) net de 

grond raken als je op het zadel zit 

11. De trappers zijn voldoende stroef. 

12. Beide trappers hebben twee gele reflectoren. 

13. De ketting is goed afgesteld; niet te slap, niet te strak. Tip: Heb je een open 

kettingkast en draag je een wijde broek? Gebruik dan een broekclip of band, zodat 

de broek niet tussen de ketting kan komen. 

14. Er zit een rode reflector aan de achterkant van de fiets of geïntegreerd in het 

achterlicht. 

15. Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht. 
 

  

http://www.examen.vvn.nl/


 



 

  



 



 


