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15 ma
16 di
17 wo
18 do
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Krachtgroep
20 za
21 zo
22 ma
23 di
Kind-oudergesprekken
24 wo
Kind-oudergesprekken
25 do
Kind-oudergesprekken
26 ma
27 di
28 wo
29 do
30 vr
Belangrijke data in juli
1 juli
musical groep 8
2 juli
doorstroom nieuwe groep, portfolio 2
8 juli
juffen-en meestersdag
9 juli
gala
10 juli laatste schooldag/groep 8 vrij
13 juli start zomervakantie

Jarig
Brenda uit groep 1-2
Ties uit groep 8

Fartun uit groep 7

Casper uit groep 3

Fatima uit groep 5
Gwen uit groep 7
Lotte uit groep 7
Khadar uit groep 8
Heleen uit groep 1-2
Storm uit groep 3
Daan uit groep 6
Finn uit groep 1-2

8 juni
Nog een weekje en dan mogen we weer allemaal tegelijk naar school. Fijn om samen het schooljaar af
te sluiten. De maatregelen waar we ons aan moeten houden om dit zo veilig mogelijk te doen, zijn
donderdagavond 28 mei bekend gemaakt. Dit protocol van de PO-raad met daarin de RIVM-adviezen
is onze leidraad. In de MR vergadering op 2 juni bespreken we de concrete maatregelen voor onze
school. We informeren u daarover volgende week in een ouderbrief.

WELKOM OP SCHOOL
Welkom Kayleigh, in groep 1-2 bij juf Suzanne en AnneMarie. Je hebt een heel bijzondere start gemaakt. Op
jouw eerste schooldag gingen alle scholen dicht.
Gelukkig is dat weer voorbij.
We wensen jou een fijne schooltijd met warme
vriendschappen en mooie herinneringen.

SCHOOLJAAR 2020-2021
We kijken alvast vooruit naar 2020-2021. Misschien weet u nog dat we vorig schooljaar hebben
aangekondigd dat het leerlingenaantal terugloopt en we in de toekomst niet met zeven groepen
kunnen blijven werken.

Schooljaar 2020-2021
Groep 0 (kinderen die na januari komen)
Groep 1
Groep 2
Groep 3
Groep 4
Groep 5
Groep 6
Groep 7
Groep 8

3
10
16
16
16
19
21
21
32

In bovenstaand schema ziet u de verwachte leerlingen per groep. In dit schema is geen rekening
gehouden met kinderen die eerder doorgaan naar de volgende groep of nog een extra jaar nodig
hebben. Door verhuizing kunnen de aantallen ook nog veranderen.
Komend schooljaar gaan we werken met zes groepen. Vooral in de onderbouw zijn de aantallen per
groep zodanig, dat we daar combinatiegroepen maken.
In de MR-vergadering op dinsdag 2 juni bespreken we de voorstellen voor de groepsverdeling. U
hoort binnen een paar weken hoe de verdeling voor 2020-2021 is.

SCHOOLBIEB
Dit kalenderjaar heeft
de gemeente Haaren
tijdelijk middelen
vrijgemaakt om een
extra impuls te geven
aan de taalontwikkeling.
Een van deze impulsen
is het up tot date
maken van de collectie
van de schoolbieb. Er is
voldoende budget om
ongeveer 25% van de
collectie te vervangen.
Dit houdt in dat er
gesaneerd gaat worden.
Flink wat oude boeken
kunnen er uit. En er
komen nieuwe boeken voor terug. Kwaliteit boven kwantiteit.
De planning is om voor de zomervakantie te saneren, mits corona dit toelaat.
Leerkrachten en kinderen hebben een belangrijke stem bij het bestellen van nieuwe boeken.
De collectie eerste leesboekjes en de informatieboeken hebben zéker een impuls nodig. Daar komen
in ieder geval nieuwe boeken.

KIND-OUDERGESPREKKEN EN PORTFOLIO
We verwachten dat, bij de kind-oudergesprekken die gepland staan op 23-24-25 juni, u als ouder niet
fysiek aanwezig mag zijn op school. Het is wel mogelijk om contact te hebben via Teams en
videobellen.
In week 24, ontvangt u, via de gespreksplanner in Parro, een uitnodiging om in te schrijven voor een
videobelgesprek met de leerkracht.
We willen de kind-oudergesprekken via Teams met u en uw kind voeren. De groepen 5-6-7 hebben
hier al ervaring mee. Voor de groepen 1-2, 3 en 4 krijgt u hiervoor een uitnodiging.
De gesprekken zijn facultatief. Als u niet inschrijft, heeft de leerkracht met uw kind een kindgesprek
onder schooltijd.
Tijdens het kind (ouder)gesprek kijkt de leerkracht met uw kind terug op het afgelopen schooljaar.
Vragen hierbij zijn:
✓ wat gaat/ging er goed, waar word je blij van, wat vind je fijn in de klas?
✓ wat vind je moeilijk of niet fijn op school?
✓ wat wil je nog leren op school?
Daarnaast bespreekt de leerkracht met uw kind de doelen voor volgend schooljaar. Het verslag van dit
gesprek gebruikt de leerkracht van het volgend schooljaar als start.
Groep 7
Met de kinderen in groep 7 kijken we ook alvast naar de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.
Om deze keuze goed te onderbouwen bespreekt de adviescommissie (leerkracht groep 7 Onno Merkx,
de intern begeleider Thijske Verdaasdonk en de schoolleider Wilma van der Pol) voor het kindoudergesprek wat een mogelijke uitstroom van uw kind kan zijn.
Niet alleen de schoolresultaten en CITOtoetsen zijn belangrijk, maar ook wordt er gekeken naar de
sociaal/emotionele ontwikkeling en werkhouding. Dit jaar missen we de gegevens van de CITO eind
groep 7. Deze toetsen worden pas in september afgenomen.
Met deze gegevens stellen we een voorlopig advies (pré-advies) voor uw kind op. U heeft dan meer
tijd om te oriënteren wat de best passende school voor uw kind is. En de kinderen kunnen zich
focussen op hun doel in groep 8. Uiteraard blijft het een voorlopige advisering die naar boven of
beneden bijgesteld kan worden. In groep 8 krijgen de kinderen het definitieve schooladvies.
Groep 8
In week 26-27 heeft de leerkracht een afsluitend gesprek met ieder kind onder schooltijd. Hierin
bespreekt de leerkracht hoe de afgelopen periode is verlopen en de aandachtspunten bij de start op
het vervolgonderwijs.
Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt.
Dit kunt u in week 28 lezen in het ouderportaal.
Op donderdag 2 juli krijgt uw kind het portfolio
2 mee naar huis.

OPROEP VERKEERSBRIGADIERS
We zijn op zoek naar nieuwe verkeersbrigadiers. Ieder jaar
nemen we afscheid van de ouders in groep 8 die vaak
jarenlang gezorgd hebben voor een veilige oversteek. We
weten dat er ouders zijn, die toch blijven brigadieren,
terwijl het voor hun eigen kinderen niet meer nodig is.
Dat geeft aan hoe belangrijk ouders een veilig en
begeleide oversteek voor de kinderen vinden. We doen
daarom een dringend beroep op u. Het kost niet veel tijd,
dus alstublieft:

GEEF U OP ALS VERKEERSBRIGADIER.
Zeker in een tijd waarin meer mensen thuis werken is het
wellicht wat beter in uw programma in te passen. U kunt u
aanmelden bij de contactpersoon brigadieren: Femke
Vessies fvessies@gmail.com.
En bij Wilma van der Pol w.vanderpol@cadansprimair.nl of
een berichtje via Parro

LUIZENCONTROLE
We zoeken ook ouders die mee willen helpen bij de luizencontrole. Iedere eerste woensdag na een
schoolvakantie, is er een controle in alle groepen. In de groepen waar neten en/of hoofdluis worden
gevonden, is er in de derde schoolweek na de vakantie een hercontrole. Vele handen maken licht werk.
Als er voldoende ouders zijn (6-7) is het een uurtje werk. U kunt zich opgeven bij Mariët van de Ven
marietven@hotmail.com en Wilma van der Pol w.vanderpol@cadansprimair.nl

VOORSTELLEN DIANA VAN DEN BROEK
Ik wil me even aan jullie voorstellen.
Ik ben Diana, ben 44 jaar en heb een zoon van 8 jaar en woon in
Oisterwijk. Sinds maart van dit jaar ben ik bezig met de opleiding
onderwijsassistente bij Capabel onderwijsgroep.
2 weken geleden ben ik begonnen met stage lopen in groep 1/2
op de dinsdag en donderdag op deze leuke school, en vind het
heel erg leuk om te doen. Wat me ertoe heeft aangezet om deze
opleiding nog te gaan doen is mijn eigen zoontje. Hij heeft extra
ondersteuning nodig en dat gaf ik hem op zijn oude school in de
ochtenden en merkte dat ik het wel heel erg leuk vond om te
doen. Ik ben toen gaan informeren wat de mogelijkheden waren
en ben uiteindelijk tot deze opleiding gekomen en heb me gelijk
aangemeld. In mijn vrije tijd ben ik natuurlijk veel bezig met mijn
zoon, maar vind het ook erg leuk om te zingen. Dit doe ik op
dinsdagavond altijd met een klein groepje. Als jullie nog iets over
mij willen weten aarzel dan niet om gewoon te vragen. Ik hoop
dat ik alle ouders snel een keer zal ontmoeten, als de corona weer voorbij is.
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