Waar een kleine school groot in kan zijn!
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Beste ouders, verzorgers,
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Volgende week hebben de leerlingen Pinkstervakantie. In het weekend wordt het Pinkerfeest gevierd. We mogen er bij stilstaan dat de Here Jezus
ons niet alleen heeft gelaten. Hij stuurde, nadat
Hij naar de hemel was gegaan, de Heilige Geest.
De Heilige Geest wil ons helpen te doen wat Jezus
zegt, Hij geeft nieuwe kracht en Hij vertroost ons.
Waar Hij komt, daar wordt het feest!

Alle leerlingen naar school
Op 19 mei 2020 heeft het kabinet bekend gemaakt dat de reguliere basisscholen en kinderopvang per 8 juni weer volledig open gaan, tenzij er
in de periode tot 1 juni serieuze contra-indicaties
zijn. Voor onze school betekent dit dat na de
Pinkstervakantie alle leerlingen weer (bijna) de
hele week naar school gaan. Hier zijn we erg blij
mee!

Agenda

Pinksteren
Zoals de wind is Gods Geest,
niet na te speuren, onzichtbaar.
Hij komt zelfs door gesloten deuren.
Onnaspeurlijk in Zijn Wezen,
Zich openbarend aan en in hen,
die zonder vrezen,
geloven in de werking
van Die Geest.
Dit is zeker:
waar Hij komt, daar wordt het feest.

De gemeente Lopik heeft besloten dat gymzaal de
Bosrand tot aan de zomervakantie gesloten blijft.
Er kan dus geen gym worden gegeven in de gymzaal. Normaal gesproken staat op vrijdagmiddag
juf Liesbeth alleen voor de groep. Dit kan ook
omdat ze gym geeft. Nu we niet gaan gymmen is
dit niet mogelijk. Juf Annelieke is bereid een aantal vrijdagmiddagen extra te werken. Dit betekent

dat vrijdagmiddag groep 4 t/m 8 school heeft en
groep 3 vrijdagmiddag vrij is.
Voor de vervanging op de donderdag in groep
123 zijn we nog aan het puzzelen. De eerste twee
donderdagen staat juf Larissa voor de groep.

Rol van de ouders

Begin juli krijgen de leerlingen hun derde rapport
mee naar huis. De leerkrachten zullen proberen
een zo nauwkeurig en betrouwbaar mogelijk rapport te maken. U zult begrijpen dat dit met 8 weken thuisonderwijs lastiger is dan normaal. Juist
daarom zijn de oudergesprekken belangrijk. We
weten nog niet hoe we deze gaan vormgeven,
maar u wordt hierover tijdig geïnformeerd.

De rol van de ouders verandert bijna niet:
Leerlingen die gebracht en gehaald worden, worden door maximaal 1 ouder gebracht / opgehaald. Wanneer mogelijk: laat uw kind(eren) zelfstandig naar school gaan.
Ouders of verzorgers mogen niet op eigen initiatief op het schoolplein of in de school komen. Wij
verzoeken u bij het hek afscheid te nemen van
uw kind(eren).
Voor de schoolschoonmaak, de oudergesprekken
en het afscheid van groep 8 zijn we aan het nadenken hoe we dit op een veilige en verantwoorde manier kunnen vormgeven. U wordt hierover
geïnformeerd.

CITO toetsen & rapport

Personeel
Juf Liesbeth heeft aangegeven dat ze aan het einde van dit schooljaar wil stoppen met werken. Ze
mag gaan genieten van haar welverdiende pensioen. We zijn haar
dankbaar voor de vele jaren dat ze op CBS
Samuël heeft gewerkt. Heel veel leerlingen hebben van
haar een goede
voorbereiding richting het voortgezet
onderwijs gekregen.
We zullen haar zeker
gaan missen.

De Cito toetsen worden op het reguliere moment
(week 25 en 26) afgenomen. De uitslag van de
toetsen geeft inzicht in de ontwikkeling van de
leerlingen in de afgelopen periode en helpt ons
bij het vaststellen van de onderwijsinhoud van
het volgende schooljaar. Afgelopen half jaar is
anders verlopen dan normaal, hierdoor zal de uitslag van de Cito toetsen misschien een ander
beeld geven. Dat realiseren wij ons en vinden wij
geen probleem. We zijn dankbaar dat we samen
de ouders een deel van het onderwijs hebben
kunnen continueren. Hierdoor zullen de resultaten van sommige leerlingen ons positief verrassen, van anderen misschien teleurstellen.

Doordat juf Liesbeth met pensioen gaat, is er een
vacature ontstaan in de bovenbouw. Juf Larissa,
die momenteel invalt voor juf Gerda, zal volgend
schooljaar ons team definitief komen versterken.
Daar zijn we erg blij mee!

De uitslag van de Cito is vooral een mooi startpunt voor het volgend schooljaar. Eventuele achterstanden kunnen de leerkrachten dan gericht
aan gaan werken.

Vakantierooster schooljaar
20202021
Herfstvakantie

Maandag 19 oktober –
vrijdag 23 oktober

Kerstvakantie

Maandag 21 december –
vrijdag 1 januari

Voorjaarsvakantie

Maandag 22 februari –
vrijdag 26 februari

Pasen

Vrijdag 2 april –

maandag 5 april

Prognoses

Meivakantie

Maandag 3 mei –
vrijdag 14 mei

Pinksteren

Maandag 24 mei

Zomervakantie

Maandag 19 juli –
vrijdag 27 augustus

Dinsdag 9 maart heeft het team en de MR met
onze bestuurder Len de Pater een gesprek gehad
over het leerlingenaantal en de toekomst van CBS
Samuël. Met de MR is toen afgesproken om de
ouders tijdens de informatieavond aan het begin
van het nieuwe schooljaar te informeren.
Oproep eindfeest

Volgend schooljaar zullen er ook een aantal studiedagen worden ingepland. Deze worden in de
volgende nieuwsbrief en de jaarinfo vermeld.

Mededelingen
Afscheid groep 8
De leerlingen van groep 7 en 8 zijn de afgelopen
weken gestart met het oefenen van de musical.
Met het team overleggen we hoe we dit jaar de
uitvoering vorm gaan geven. U wordt hierover geinformeerd.

Het lijkt nog ver weg, maar voor we weten is het
zover: het eindfeest. Welke ouders zouden dat dit
jaar willen organiseren? We begrijpen dat de mogelijkheden dit jaar beperkter zijn door het Coronavirus. Zij kunnen zich melden bij juf Liesbeth.
Schoolreisje
Dit schooljaar kan het schoolreisje in verband met
het Coronavirus jammer genoeg niet doorgaan.
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 7 is het verplaatst naar begin volgend schooljaar. Voor de
leerlingen van groep 8 die dit jaar afscheid nemen, is er een gezellige middag georganiseerd.
De inhoud houden we nog geheim. De datum
niet: 10 juli!
Studiedagen
De geplande studiedagen willen we gewoon door
laten gaan. Deze dagen willen we onder andere
benutten om het schooljaar te evalueren, het
nieuwe schooljaar voor te bereiden en de leerling
gegevens te analyseren.

Laptops
De leerlingen die thuis een laptop van school gebruiken, nemen deze en de oplader op maandag
opgeladen in een stevige tas mee naar school.
Nieuwe leerling
Na de meivakantie is Sophia gestart in groep 1.
Hartelijk welkom. We wensen jou een fijn en onvergetelijke tijd toe op onze school.

Watertappunt
Onze school heeft dit schooljaar gebruik gemaakt
van de Subsidieregeling Watertappunten. Onze
onderhoudsman heeft deze intussen geïnstalleerd. Vandaag is het watertappunt voor het
eerst in gebruik genomen. In samenwerking met
de gemeente Lopik zal er een informatiebord bij
worden geplaatst.

Agenda
Maandag 8 juni
Dinsdag 9 juni
Woensdag 10 juni
Zaterdag 13 juni
Maandag 15 juni – vrijdag 26 juni
Donderdag 2 juli
Vrijdag 3 juli
Dinsdag 7 juli
Donderdag 9 juli
Vrijdag 10 juli
Dinsdag 14 juli
Vrijdag 18 juli

Gezamenlijke opening gaat niet door
Gebedsgroep
Schoolreis gaat niet door
Studiedag, kinderen hebben geen school
Meester Stefan jarig
Cito weken
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

