Waar een kleine school groot in kan zijn!

extra nieuwsbrief juni

voorgestelde tijden kunnen, wilt u dan zelf via het
Ouderportaal contact opnemen met de groepsleerkracht voor het maken van een afspraak?

Beste ouders, verzorgers,
U ontvangt hierbij een extra nieuwsbrief met informatie die niet kon wachten op de laatste
nieuwsbrief van het schooljaar.

In deze nieuwsbrief:
15 minuten gesprekken
Formatie schooljaar 2020-2021
Afscheid groep 8
Agenda

15 minuten gesprekken
Volgende week vrijdag krijgen de kinderen hun
rapport mee naar huis. Op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli staan de 15 minuten gesprekken gepland. Graag gaan we met u in gesprek over de
ontwikkeling van uw kind. Dit jaar gaan de gesprekken echter anders verlopen dan u van ons
gewend bent. Wij zullen handelen naar de richtlijnen van het protocol van de PO-raad. Dit betekent dat de gesprekken niet in de school zullen
plaatsvinden. Bij mooi weer zullen de gesprekken
op het schoolplein gevoerd worden, bij regenachtig weer zal de leerkracht telefonisch contact met
u opnemen.
U krijgt dinsdag via
het Ouderportaal
een uitnodiging om
een gesprek te
plannen. Mocht u
op geen van de

Formatie schooljaar 20202021
Afgelopen periode hebben wij met elkaar gesproken over de formatie voor volgend schooljaar.
Volgend schooljaar zullen we waarschijnlijk starten met 31 leerlingen. Met instemming van de
PMR is de groepsindeling voor het komende
schooljaar als volgt:
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Groep 1 en 2
geen school

Groep 3 t/m 8 gym met juf Larissa of juf Annelieke. Sportservice Lopik zal de gymles
verzorgen

Onderwijsassistent

Juf Rendelina / Juf Margriet

Gedragsspecialist

Juf Carolien (do)

IB-er

Juf Manuelle (do)

Directeur

Meester Stefan (di + do)

*Juf Liesbeth stopt dit schooljaar met werken, de
vacature die hierdoor ontstaat wordt opgevuld
door juf Larissa. Het is nog onduidelijk wanneer
juf Gerda weer bij ons op school aan het werk zal
zijn. Juf Larissa is bereid tot aan de kerstvakantie
5 dagen voor groep 7/8 te staan.
*Juf Angelique en juf Margriet zijn volgend jaar
nieuw bij ons op CBS Samuël. Juf Angelique zal
samen met juf Gerda M. leiding geven aan groep
1 t/m 3. Ze heeft al een keer ingevallen voor juf
Gerda J. Juf Margriet zal het traject ‘leren en
werken’ voor onderwijsassistenten op CBS Samuel volgen. Dit betekent in de praktijk dat juf Margriet 20 uur op CBS Samuël werkt en 1 dag in de
week naar school gaat.
*Juf Rendelina zal daar waar ze het hardst nodig
is, worden ingezet. Op de woensdag zal ze in ieder geval ondersteunende taken hebben in groep
3.

Afscheid juf Liesbeth
Vrijdag 10 juli nemen wij afscheid van juf Liesbeth. De voorbereidingen voor deze feestdag zijn
in volle gang. Het belooft een onvergetelijke dag
te worden.
Inhoudelijke informatie is al eerder verstuurd.

Enkele aandachtspunten:

*Op woensdag heeft groep 1/2 vrij. Groep 3 krijgt
les van juf Rendelina.

-

De leerlingen moeten in sportkleding naar
school komen.

Afscheid groep 8

-

Ze hoeven voor de kleine pauze geen eten
en drinken mee te nemen, wel voor tussen de middag.

-

Ouders die juf Liesbeth officieel gedag willen zeggen kunnen dit op de volgende
momenten doen:

Over ruim twee weken nemen we afscheid van de
leerlingen van groep 8. Ze zijn klaar voor de volgende stap. Wij zijn heel blij dat ook deze groep 8
een musical kan opvoeren en een passend afscheid krijgt.
De generale uitvoering van de musical door groep
7 en 8 vindt plaats op maandag 15 juli om 10.45
uur. De opvoering is alleen bestemd voor de leerlingen van groep 1 t/m 6.
Inhoudelijke informatie over de afscheidsavond is
door de groepsleerkrachten verstuurd naar de
ouders van groep 7/8.

1. Ouders groep 7/8 na de afscheidsavond van groep 7/8. Juf Liesbeth
heeft aangegeven dat tijdens de avond
alle aandacht moet uitgaan naar de
leerlingen.
2. Ouders van groep 1 t/m 6 kunnen tijdens de slotdag juf Liesbeth gedag
zeggen.

Agenda
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli
Dinsdag 14 juli
Vrijdag 18 juli

Studiedag, kinderen hebben geen school
Derde rapport mee naar huis
15-minutengesprekken
15-minutengesprekken
Afscheid juf Liesbeth &
gezellige middag groep 8
Afscheidsavond groep 8
Slotdag
Leerlingen ’s middags vrij
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team, Stefan van Ee

