
UIT HET KAMERTJE

De laatste twee weken van het schooljaar zijn gestart, weken die in het
teken staan van afronden, afsluiten en opruimen. We kijken terug op een
lang en bijzonder schooljaar. Een schooljaar met een lockdown, steeds
veranderende corona richtlijnen en daardoor veel onzekerheden. We
merken dan ook dat we allemaal langzaamaan toe zijn aan een
welverdiende vakantie.  

Het eind van het schooljaar is ook het moment om terug te blikken, te kijken
naar wat goed gaat en wat beter kan, Ik ervaar de laatste maanden veel
positiviteit, enthousiasme, plezier en humor in de school. Er wordt door
leerkrachten en leerlingen ontzettend hard gewerkt. 

Ik wens iedereen alvast een fijne zomer op het strand, de camping, het

hotel of de achtertuin, omringd door familie, vrienden of andere

mensen die je lief zijn!

Omdat lezen heerlijk ontspannend (en belangrijk) is krijgen alle kinderen
volgende week woensdag een boek mee naar huis (te leen van de
bibliotheek). Als kinderen een eigen biebpasje hebben mogen ze dat
woensdag 21 juli mee naar school nemen! (meer info volgt volgende week)

Het valt ons op dat veel kinderen een gevulde etui met allerlei materialen
naar school nemen. Deze spullen geven we voor de vakantie mee naar huis.
We willen u vragen geen etui etc van thuis mee te geven. Op school dragen
we zorg voor een goed gevulde schooletui! 
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PERSONELE ZAKEN 

Helaas moet ik u melden dat Sylvia van Zetten voor een behoorlijke medische
uitdaging staat. Sylvia zal vlak voor de zomervakantie met  een behandeling
gaan starten die ook na de zomervakantie doorloopt. Sylvia zal dan ook
volgend schooljaar niet voor de groep kunnen gaan starten. Het ligt in lijn der
verwachting dat de behandeling een half jaar zal duren. We wensen Sylvia
natuurlijk heel erg veel sterkte en succes de komende periode. 

De vervanging van Sylvia hebben we als volgt kunnen regelen: 

Fieke Lucassen zal op woensdag in groep 4 lesgeven
Jeanette Kelder zal op dinsdag in groep 3 lesgeven 

Fieke Lucassen zal daarnaast op donderdag ochtend op school aanwezig zijn
om ondersteuning te geven.  

Als bijlage bij deze nieuwsbrief stuur ik nogmaals het formatieoverzicht, hierin
stellen de nieuwe collega's zich wat uitgebreider voor.  
 

AFSCHEID 

Aan het eind van dit schooljaar nemen we afscheid van Polle, Bianca en
Ronald. Als bijlage bij deze nieuwsbrief een afscheidstekst van de collega's.

We willen Polle, Bianca en Ronald hartelijk bedanken voor al hun inzet en
betrokkenheid! Veel succes met alle nieuwe uitdagingen die komen gaan!
Als team nemen we de laatste vrijdag uitgebreid afscheid van deze collega's.   

Van Tonny nemen we nog geen afscheid, ze blijft verbonden als vrijwilliger
aan onze school. 

CORONA
MAATREGELEN

Ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik de woorden
corona maatregelen, quarantaine en
onderwijsprotocol hoef te gebruiken. 
Het ''snottebellenbeleid'' is vanaf deze week

aangepast. Dit betekent dat kinderen met lichte

verkoudheidsklachten gewoon naar school

mogen.

We gaan ervanuit dat we volgend schooljaar op een
normale manier, zonder aanvullende maatregelen
kunnen starten. 

Wat nemen we mee vanuit de corona periode: 

De optie om gesprekken met ouders ook digitaal via
teams te voeren zullen we ook in de toekomst blijven
gebruiken! 

Zoals eerder gecommuniceerd zullen we 's morgens
niet langer een inloop houden. Kinderen nemen bij de
deur van het lokaal afscheid van ouders.  

WEBSITE  EN WEEKUPDATE

De komende periode krijgt onze website een
grondige make-over. We zullen ervoor zorgen dat
documenten en informatie gemakkelijker vindbaar
worden op onze website.  

N.a.v. de poll op social schools over de weekupdates
hebben we besloten de weekupdates ook volgend
schooljaar door te zetten. 



BEDANKT 

In deze laatste nieuwsbrief wil ik de oudercommissie, het kwaliteitsforum en

de medezeggenschapsraad hartelijk bedanken voor al hun inzet. Onder
uitzonderlijke omstandigheden hebben jullie bijgedragen aan een mooi
schooljaar. BEDANKT!  

Het kwaliteitsforum heeft twee nieuwe leden die gestart zijn: Joyce Staneke en
Nicole Wijngaards. Welkom in het kwaliteitsforum. Het kwaliteitsforum is vanaf nu
te bereiken via: kwaliteitsforumaventurijn@borgesius.net 

De MR krijgt vanaf volgend schooljaar twee nieuwe leden vanuit de
personeelsgeleding: Demi Hertogh en Lieke Schoones. Yannick Wijngaards en
Ward Geerts blijven de ouders vertegenwoordigen. De MR is te bereiken via:
mraventurijn@borgesius.net

De oudercommissie is nog steeds opzoek naar een penningmeester, ouders die
interesse hebben kunnen zich hiervoor aanmelden! 22 september om 19.30 is de
jaarvergadering van de oudercommissie. 

Ik wil ook alle andere ouders bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking
afgelopen schooljaar!  
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  OPBRENGSTEN  

Een aantal weken geleden hebben we u een extra nieuwsbrief gestuurd n.a.v. de
opbrengsten van de M toetsen. Er zijn na deze toetsen diverse acties in gang 
 gezet. De afgelopen weken hebben we de E toetsen afgenomen. 

Met trots kunnen we u vertellen dat we bij het maken van de groepsanalyses over
het algemeen stijgende lijnen zien. Groepen laten groei en positieve ontwikkeling
zien. We kunnen daarmee stellen dat de ingezette interventies effect hebben.

Rekenen en begrijpend lezen blijven voor volgend schooljaar speerpunten.
Leerkrachten krijgen volgend schooljaar scholing wat betreft instructie, we gaan
werken met een nieuwe rekenmethode (wereld in getallen) die we op Snappet
gebruiken. Daarnaast gaan er verschillende werkgroepen aan de slag, zij zullen
zich bezighouden met rekenen, begrijpend lezen en elementen van
ervaringsgericht onderwijs. 

 

  

Overzicht leerkrachtenbezetting 2021-2022 +
voorstellen nieuwe collega's
Overzicht vakanties en studiedagen 
Woord van afscheid van de collega's die
vertrekken
Flyer van MeerMoerdijk: MeerZomer
Informatie van de bibliotheek

 
Als bijlage voegen we de volgende zaken aan de
nieuwsbrief toe:  

1.

2.
3.

4.
5.

.



TERUGBLIK STUDIEDAG 

30 juni hebben we een studiedag gehad, we hebben tijdens deze studiedag vooruit gekeken naar volgend schooljaar. Welke
speerpunten hebben we en hoe gaan we daar aan werken en wat zijn speerpunten voor de verschillende leefgroepen en hoe wordt het
werken in de leefgroep georganiseerd. 

Daarnaast hebben we het beleid sociale veiligheid en het pestprotocol besproken en geactualiseerd. Begin volgend schooljaar zullen
we tijdens de zogenaamde 'gouden weken' uitgebreid aandacht besteden aan groepsvorming, groepsdynamiek en groepsafspraken.

We hebben bouwstenene geformuleerd die we begin volgend schooljaar uitgebreid zullen bespreken met de kinderen. We hebben de
volgende bouwstenen geformuleerd. 
 


