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Trefwoord 
Het thema van onze dagopeningen de komende weken is ‘Communiceren’. In dit 

thema ontdekken de kinderen hoe belangrijk communicatie is voor de relatie tussen 

mensen onderling en tussen de mens en de wereld om hen heen.  

Kinderen worden zich bewust van de kracht van woorden, lichaamstaal en beeldtaal. 

De Bijbelverhalen in dit thema komen uit het boek Handelingen van de apostelen en  

gaan over Saulus. Of Paulus, zoals hij ook wel genoemd wordt. Het verhaal van 

Saulus stimuleert om vragen te stellen als: hoe communiceren mensen over God en 

over elkaar, wat is zinvol en waar. Vragen die urgent zijn in een samenleving waarin 

communicatie steeds meer het leven van mensen beïnvloedt en wanneer is zwijgen 

misschien wijzer dan spreken.  

 

Personele zaken 

Het lijkt nog ver weg de zomervakantie, toch zijn wij op onze locatie al weer druk met 

de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. Zo zijn wij ook bezig met de groeps- 

en personeelsformatie voor het komende schooljaar. Hier wordt het team in 

meegenomen, maar natuurlijk ook de medezeggenschapsraad. Zodra een en ander 

definitief is, zullen wij u hierover informeren (verwachting is dat dit (uiterlijk) in de 

volgende nieuwsbrief zal zijn).  

 

Nieuwe leerlingen 

Hartelijk welkom Amara van Twillert in groep 1a en Nova van Bloemendaal & 

Chloë van Dasselaar in groep 1b. Wij hopen dat jullie een leerzame en mooie tijd bij 

ons kindcentrum krijgen. 
 
Wijzigingen in data  
Door de lockdown is er een aantal data verschoven. Zo hebben wij de afname van 

de CITO toetsen voor de groepen 3-7 een week naar achteren geschoven. Wij starten 

nu met de afname van deze toetsen op maandag 7 juni. De afname van de 

verschillende toetsen zullen zo’n 2 weken in beslag nemen.  

Op vrijdag 9 juli krijgen de kinderen het tweede rapport mee. De 10-minuten 

gesprekken blijven wel op 12 juli staan zoals opgenomen in de jaarkalender. Deze 



 
 
 

 

Uw kind, ons kind! 

gesprekken zijn niet verplicht, maar vinden plaats op initiatief van de leerkracht. 

Daarnaast is het mogelijk dat u zelf ook inschrijft op deze gesprekken. U ontvangt 

hier te zijner tijd meer informatie over.  

 

Of deze gesprekken online of op locatie plaatsvinden, is op dit moment nog niet 

bekend. Dit is afhankelijk van de dan geldende corona-maatregelen. 

Verjaardagendag juffen en meesters 
Vrijdag 11 juni is het zover: we vieren met de hele school de verjaardagen van alle 

juffen en meesters. We maken er een sportieve ochtend/dag van 

met een grote verrassing.  

Alvast wat belangrijke informatie vooraf: 

➢ Kinderen mogen in sportieve kleding op school komen, waarin 

zij zich lekker kunnen bewegen (dus geen (lange) rok of jurk)). 

Dus de kinderen moeten niet hun mooiste kleren aantrekken! 

➢ Kleuters hoeven deze dag geen eten en drinken mee naar school te 

nemen. De midden- en bovenbouw hoort nog van de leerkracht 

wat er meegenomen moet worden. 

➢ De schooltijden zijn net als anders op vrijdag. 

We hopen op een gezellig verjaardagenfeest!  

 

Korte mededelingen 

➢ Op de jaarkalender staat op dinsdag 22 juni een kennismakingsmoment nieuwe 

kleuters. Dit moment zal worden gecombineerd met het doordraaimoment 

(dinsdag 13 juli) voor alle groepen. Op die dag zullen alle kinderen kennismaken 

met de nieuwe leerkrachten (en eventueel nieuwe klasgenoten) van de groep 

voor schooljaar 2021-2022. 

 
Agenda 
 

Vrijdag 11 juni: Verjaardagendag juffen en meesters 

Maandag 14 juni: Informatie-avond VO groep 7 

Donderdag 17 juni: Sportdag  

Maandag 21 juni: Studiedag, leerlingen vrij! 

Vrijdag 9 juli:   Rapport mee 

   Musical groepen 8 

Maandag 12 juli:  10-minuten gesprekken 


