
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Update besmettingen
Na de meivakantie zijn alle groepen weer fijn gestart op school.
Een enkele leerling zit momenteel in thuisquarantaine vanwege
een positieve besmetting in het gezin.
We wensen de betrokken gezinnen veel sterkte toe.

Gespreid houden start- en eindtijden school
De richtlijnen t.o.v. de gespreide start- en eindtijden van de
schooldag zijn onveranderd. Wij houden deze gespreide tijden aan,
evenals het lesgeven en pauzeren in cohorten.

Score Centrale Eindtoets Cito in groep 8
De kinderen in groep 8 hebben afgelopen dinsdag de uitslag van de
Cito Eindtoets gekregen. Gemiddeld is een score van 542,4 behaald!
Het landelijk gemiddelde is 534,5. In een feestelijk moment met een
glas ‘champagne’ hebben ze deze prachtige score gevierd met
elkaar.
We zijn erg trots op hoe hard ze de afgelopen 8 jaar gewerkt
hebben.

Stem op onze school: winnen wij een ANWB verkeersplein?
Bij ons op school heeft verkeersveiligheid voorrang. Daarom hebben
we ons aangemeld voor de actie ‘een verkeersplein voor een
schoolplein’ van de ANWB. We hopen hiermee een verkeersplein te
winnen, zodat onze kinderen in een veilige omgeving ervaring
kunnen opdoen met verschillende verkeerssituaties.
De verkeerssituatie rond onze school vraagt hier om.
Helpen jullie ons mee om het ANWB Verkeersplein te winnen?
Stem vóór 10 juni op onze school via ANWB Verkeerspleinen.

Gezins- en portretfoto’s Memento
De actiedagen op 10 en 11 mei liepen zo goed, dat komende
maandag 31 mei en dinsdag 1 juni twee nieuwe actiedagen zijn
gepland. De meeste momenten zijn vol.

Op maandag en dinsdag zijn ‘s middags nog een paar plekjes vrij.
Bel maandag naar school, als u alsnog interesse heeft.
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Nieuwe leerlingen
Na de meivakantie zijn nog
drie kleuters vier jaar
geworden en bij ons op
school gestart.
Cato en Anir zitten in groep
1/2A bij juf Suzanne en juf
Pauline.
Jessie is deze week gestart
in groep 1/2B bij juf Henny
en juf Marieke.

We wensen hen een
leerzame tijd en veel plezier
op school!

Agenda

Fotostudio Memento
ma 31 mei of di 1 juni
15:15 - 19:15 uur

Vrijdag 4 juni: vrij
Studiedag + aansluitend
Juniweek 5 t/m 11 juni: vrij

Vrijdag 18 juni en
maandag 21 juni komen te
vervallen als vrije dagen en
zijn reguliere schooldagen

Zwemmen groep 6
woensdag 23 juni
woensdag   7 juli
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Schooltuin - oproep voor hulp, bamboestokken en stekers
Morgen, op zaterdag 29 mei, gaan de tuinouders weer een dag
werken in onze schoolmoestuin. Het wordt prachtig weer. Heeft u
zin om ook te komen helpen? Stuur een mailtje naar Marieke:
mariekee@vanderhucht.nl

Heeft u nog bamboestokken over of plantenstekers om de naam
van het plantje op te kunnen schrijven? Die ontvangen we graag!

Schikt het morgen niet maar vindt u het leuk om de tuinwerkgroep te
komen versterken?
Om bijvoorbeeld:
- Met groepjes kinderen in de tuin te werken (nieuwe schooljaar,
mits de richtlijnen dit toelaten)
- Af en toe het onkruid te wieden
- Of om mee te denken en/of goede ideeën te delen
U bent van harte welkom! Stuur een mailtje naar Marieke:
mariekee@vanderhucht.nl

We hebben veel plantjes van de MoestuinMaatjes van AH en
zaadjes mogen ontvangen en zelfs een prachtige picknicktafel
om buiten les te kunnen geven of heerlijk een boek te lezen in
het zonnetje. Veel dank hiervoor!

Annuleren schoolreisjes en excursies
Alle schoolreisjes en excursies hebben we helaas dit schooljaar
moeten afzeggen of werden vanuit de organisatie geannuleerd.
We zijn bij deze uitjes afhankelijk van hulp en begeleiding door
ouders en vrijwilligers. Bij het vervoer van de kinderen en op de
locaties is het helaas niet mogelijk om in de cohorten te blijven.

De organisatie van de avondvierdaagse (31 mei-3 juni) heeft helaas
dit evenement ook moeten annuleren. De schoolsportdag (23 juni)
kan om dezelfde reden niet doorgaan.

Alternatieve Avondvierdaagse
Vorig schooljaar hebben veel kinderen de Avondvierdaagse - Home
Edition gelopen en alsnog een medaille gekregen. Aangezien de
avondvierdaagse in Soest niet doorgaat, is dit een leuk alternatief.
Lopen kan t/m 30 juni (vorig jaar kon dit ook de hele
zomervakantie). Inschrijven kan via Avond4daagse - Home Edition.
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Vertrek van een collega
Marijn zal na de zomervakantie niet meer op onze school werken. Zij
heeft een mooie baan gevonden bij het centrum voor Natuur- en
Milieueducatie in Amersfoort.
Wij vinden dit ontzettend jammer, maar gunnen haar deze stap. We
hopen dat zij het daar erg naar de zin zal hebben en mooie projecten
voor het onderwijs zal maken.

Dit betekent dat er een vacature is op onze school. Omdat niet
bekend is welke affiniteit de kandidaten hebben, hebben we de
formatie van het team (‘welke leerkracht staat volgend jaar voor
welke groep’) nog niet rond.
Zo gauw bekend is wie wij in ons team kunnen verwelkomen,
informeren wij u hierover. We hopen uiterlijk eind juni aan u te kunnen
laten weten bij welke leerkracht(en) uw kind volgend jaar in de groep
zit.

De Medezeggenschapsraad (MR)
In juni komt de medezeggenschapsraad nog een keer bij elkaar.

We bespreken dan, onder andere, de volgende onderwerpen:
- de schooladviezen van groep 8 (anoniem; op hoofdlijnen)
- de schoolscan; een opbrengstenanalyse van de resultaten

van dit schooljaar
- de gewenste inzet van de subsidie vanuit het ministerie

(‘NPO-gelden’)
- het schoolplan voor 2021-2022
- de besteding van de ouderbijdrage en mogelijke alternatieven

voor de geannuleerde schoolreisjes
- de formatie van ons team

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Een prettig weekend en hartelijke groeten,
namens het team,

Annalies Warnaars
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