
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nog een paar schoolweken voordat de zomervakantie zich aandient.

De kinderen van groep 8 oefenen hard voor de musical en zullen in
de laatste week ook nog optreden voor de andere groepen.
Afgelopen jaar kon de uitvoering niet op school plaatsvinden, maar
met de aangekondigde versoepelingen per 26 juni wil groep 8 de
musical graag opvoeren. Voor hen een goede generale repetitie en
voor de kinderen in de groepen 1 t/m 7 een mooie gelegenheid om
deze leerlingen voor het laatst te zien schitteren.

In deze nieuwsbrief leest u over de alternatieve invulling van
schoolreisjes, over enkele keuzes voor de besteding van de subsidie
vanuit het rijk (de zgn. NPO-gelden), staat een bericht van de
Medezeggenschapsraad en vindt u de groepsbezetting van volgend
schooljaar.

We hopen dat de laatste drie schoolweken voor de kinderen zonder
zorgen en gezellig zullen zijn en dat er geen onzekerheden zijn t.a.v.
besmettingen en quarantaines. U willen we bedanken voor uw
zorgvuldig handelen dit afgelopen schooljaar. Nog even volhouden
en dan kunnen we hopelijk allemaal van een mooie zomer genieten.

Het ANWB verkeersplein: helaas, wij hebben niet gewonnen
Ondanks het overweldigende aantal stemmen dat door u en uw
familie, vrienden en kennissen is uitgebracht voor een ANWB
verkeersplein op onze school, hebben we helaas niet gewonnen.
Wij blijven aandacht besteden aan een veilige straat voor alle
kinderen en maken ons sterk voor een schoolstraat rondom de
toegangen naar onze school.

Schooltuin: oproep voor hulp, bamboestokken en stekers
Maandag 5 juli werken de tuinouders weer een dag in onze
schoolmoestuin. 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!
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Agenda

Rapporten 1/2abc en gr 7
Vrijdag 2 juli

Schooltuin
maandagavond 5 juli

Zwemmen groep 6
woensdag 7 juli

Rapporten gr 3,4,5,6,8
Vrijdag 9 juli

Afscheid groep 8
woensdag 14 juli

Doorschuifuurtje
donderdag 15 juli
De kinderen maken een
uurtje kennis met hun
nieuwe leerkracht en
klasgenoten.

Laatste schooldag
vrijdag 16 juli om 12:00 uur
start van de zomervakantie

Zomervakantie
ma 19 juli - vr 27 aug

Klik hier voor het
vakantierooster 2021-2022
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Alternatieve invulling van de schoolreisjes
Alle schoolreisjes en excursies hebben we helaas dit schooljaar
moeten afzeggen of werden vanuit de organisatie geannuleerd.
De leerkrachten werken momenteel plannen uit voor een
alternatieve invulling van de schoolreisjes.
Dit kunnen we organiseren met begeleiding door diverse collega’s
van school. Zo houden we toch nog enigszins de cohorten in stand.
Zoals u zult begrijpen, waart het virus nog rond. Met het oog op de
vakantie - die we iedereen toewensen zónder een periode in
quarantaine - handelen wij ook de laatste weken zo zorgvuldig
mogelijk.

Besteding NPO-gelden
Alle scholen in Nederland ontvangen de komende twee jaar een
subsidie vanuit het rijk om eventuele achterstanden weg te werken.
Onze school heeft middels een analyse van de (groepen) leerlingen,
op leerprestaties en sociaal-emotioneel welzijn, bepaald welke
interventies wenselijk zijn. Het gaat in veel gevallen om kleine
reparaties op het gebied van rekenen, taal, studievaardigheden en
spelling.
Omdat we liever een duurzame verbetering willen doorvoeren,
kiezen we voor de aanschaf van materialen die op sociaal gebied
een verschil kunnen maken, zoals spellen en muziekinstrumenten.
Daarnaast zetten we in op teamscholing in begrijpend lezen en
uitbreiding van de schoolbibliotheek, zodat we een duurzame
verbeterslag kunnen maken.

Bericht vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)
Er is door de overheid een subsidie “om de achterstanden
veroorzaakt door Corona weg te werken” beschikbaar gesteld per
school. Het voorstel voor de besteding ervan is besproken en de
MR heeft ermee ingestemd.
De evaluatie van het jaarplan is besproken. Door Corona zijn enkele
punten op Stichtingsniveau doorgeschoven naar volgend schooljaar.
Door de annulering van verschillende activiteiten is er net als vorig
jaar geld over. De school heeft een voorstel gedaan om deze gelden
per klas goed, nuttig en leuk te kunnen besteden. De MR vindt het
belangrijk dat de school op verschillende zaken en manieren het
geld besteedt en dat komt in het voorstel terug.
Er is gesproken over de versoepelde Corona-maatregelen.
Ondanks dat er versoepeld kan worden, is er om verwarring te
voorkomen, besloten dat de tijden tot aan de zomervakantie gelijk
blijven aan wat ze nu zijn.
De MR wenst iedereen een fijne vakantie toe.

https://www.vanderhucht-pauluspotter.nl/vakantierooster


Groepsbezetting schooljaar 2021-2022
De kinderen van groep 8 zullen onze school verlaten en zich verder ontwikkelen in het
voortgezet onderwijs. Ook de andere kinderen zijn klaar voor een nieuwe stap; voor de
meeste kinderen betekent dat een nieuw leerjaar.
Er stroomt een aantal nieuwe kinderen in. Wij heten deze kinderen en hun
ouder(s)/verzorger(s) van harte welkom op onze school.
Ook welkom aan Sanne Okkerse, onze nieuwe collega. Zij zal zich volgend schooljaar aan u
voorstellen.

De nieuwe groepsbezetting is op zorgvuldige wijze ingevuld. Leidend in dit proces is altijd
het onderwijskundig belang voor kind en groep.

groep 1-2A Marieke Eiking (ma-di) en Pauline Hilderink (wo-do-vr)

groep 1-2B Henny Beyaard (ma-di-do-vr) en Joline de Gier (wo)

groep 1-2C Linda Vrolijk

groep 3 Stevie van Buuren

groep 4 Mieke Klein Goldewijk

groep 5 Kim van Hofwegen (ma-wo-do-vr) en Ingrid Jansen (di)

groep 6 Ingrid Jansen (ma) en Suzanne Magdelijns (di-vr)

groep 7 Sanne Okkerse

groep 8 Robert Korndewal

Overige bezetting
Natuurlijk zijn er ook medewerkers in de school die niet direct aan een groep verbonden
zijn, maar er wel voor zorgen dat we dagelijks goed onderwijs kunnen verzorgen op de
1e Van der Huchtschool.

Onderwijsassistenten Joline de Gier (ma-di-wo-vr)

Daphne van Beek (ma-di-do-vr)

Extra ondersteuning Joke Elferink (ma-di-wo)

Kim van Hofwegen (di)

Ingrid Jansen (wo)

Vakleerkracht gym, ICT en talentbegeleiding Jacqueline Siebbeles

Intern begeleider Antoinet Schouten (ma-di-wo)

Conciërge Joop Verhoef (ma-di-do-vrij tot 13:00 uur)

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.
Een fijn weekend en hartelijke groeten,
namens het team, Annalies Warnaars



Inschrijfformulier kamp

https://www.superkidz.nl/inschrijfformulier-superkidz-kamp/


Inschrijfformulier cursus

https://www.superkidz.nl/inschrijfformulier-superkidztraining/

