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Pluim van de maand 
De Pluim van de maand gaat deze keer naar alle ouders die ons hebben 

geholpen als begeleiding van de schoolreisjes. Mede dankzij jullie hebben 
de kinderen een prachtige dag beleefd.  

 
Schoolzwemmen 

Op sommige vrijdagen ging het zwemmen niet door in verband met de 
lage temperatuur. Mocht dit weer voorkomen, zullen we de kinderen en u 

tijdig informeren. De kinderen kunnen dan gewoon hun gymtas 
meenemen, want we gaan dan gymmen in de Spronk.  

 
Vertrek Marije de Boer (IB) 

Helaas moeten wij aan het eind van dit schooljaar afscheid nemen van 

onze Intern Begeleider Marije de Boer. Marije gaat aan de slag als 
Ambulant begeleider bij Kentalis. We vinden het erg jammer dat ze 

vertrekt, maar uiteraard feliciteren we haar met deze nieuwe uitdaging en 
wensen we haar veel succes in haar nieuwe functie.  

Direct roept dat de vraag op; wie wordt de nieuwe IB. We kunnen helaas 
hier nog geen antwoord op geven. Binnenkort zal hier een vacature voor 

worden uitgeschreven. We houden u op de hoogte.  
 
Ouderraadpleging schooltijden 
Half maart hebben wij alle ouders gevraagd hun mening te geven over 
een eventuele overgang naar andere schooltijden. De 
medezeggenschapsraad is enorm blij met de grote respons op deze 
enquête. Het team en de MR gaan de komende periode zorgvuldig 
bespreken of het wijzigingen van de schooltijden gaat plaatsvinden. 
Het nieuwe schooljaar starten we in ieder geval nog met de huidige 
schooltijden.  

    
Begrijpend lezen 
Begrijpend lezen is een belangrijk item binnen onze school. Regelmatig 
komt dit onderwerp terug op onze teambijeenkomsten. We maken 
gebruiken van de methode Nieuwsbegrip. Begrijpend lezen is een van de 
belangrijkste vakken op de basisschool. Je hebt het namelijk overal voor 

BELANGRIJKE DATA: 
 
30-05 t/m 02-06   : Hemelvaartsweekend (vrij) 
03-06   : Oud papier 

04-06   : Schoolreis groep 7/8 (attractiepark Slagharen) 
08-06 t/m 11-06 : Pinksterweekend (vrij)* 

26-06   : Mr vergadering 
 
*Op 11-06 zijn de kinderen vrij, terwijl alle leerkrachten binnen Stichting Talent dan 

hun jaarlijkse gezamenlijke studiedag hebben. 
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nodig. Niet alleen bij taal, maar ook bij rekenen, geschiedenis en 
aardrijkskunde moet je simpelweg betekenis kunnen halen uit wat je 
leest. 
Het niveau van begrijpend lezen bepaalt in grote mate hoe leerlingen zich 
ontwikkelen en daarmee de uitstroom naar de middelbare school. 
Begrijpend lezen is een vaardigheid, die goed aangeleerd moet worden. 
Dat vraagt veel oefening en goede begeleiding. De methode hanteert 
verschillende niveaugroepen. Binnen een groep kunnen er meerdere 
niveaus zijn. Om een optimale instructie te geven hebben wij besloten om 
groepsdoorbrekend te gaan werken. Dit betekent dat we iedere leerkracht 
een niveaugroep les geeft. Voor iedere leerling is dit weer verschillend. 
Het kan dus zijn dat een leerling uit groep 6 voor begrijpend lezen naar 
groep 7 gaat. Andersom kan dus ook. 
 
Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Alle vakanties sluiten aan bij het voorstel van de rijksoverheid. De meivakantie is 

met een week verlengd. 

Vakantierooster 2019 – 2020          

Herfstvakantie  21-10-2019  t/m  25-10-2019  

Kerstvakantie  23-12-2019  t/m  03-01-2020  

Voorjaarsvakantie  17-02-2020  t/m  21-02-2020  

Paasweekend  10-04-2020  t/m  13-04-2020  

Meivakantie inclusief Koningsdag  27-04-2020  t/m  08-05-2020  

Hemelvaart  21-05-2020  t/m  22-05-2020  

Pinksteren   01-06-2020      

Talentdag  02-06-2020      

Zomervakantie  06-07-2020  t/m  14-08-2020  

  
Alle vakanties sluiten aan bij het voorstel van de rijksoverheid. De meivakantie is 
met een week verlengd.  

 
Groepenverdeling 2019-2020 
Elke jaar rondom deze tijd krijgt de groepenverdeling voor volgend jaar 
vorm. Dat was dit keer een hele puzzel, omdat er volgend jaar in de 
groepen 7 en 8 in totaal 28 kinderen zitten, terwijl er in de andere 
traditionele combinaties(1/2, 3/4 en 5/6) telkens 15 of zelfs nog minder 
kinderen zitten. Om tegemoet te komen aan alle onderwijsbehoeften 
willen we een zo gelijk mogelijke verdeling maken over de groepen en 
tegelijkertijd tegemoet komen aan de sociale wensen. Daarom hebben we, 
met instemming van de medezeggenschapsraad, besloten om met de 
volgende verdeling te gaan werken: 
Maandag t/m vrijdag: groep 1/2 
Maandag t/m vrijdag: groep 3/4 
Op alle ochtenden, behalve donderdagochtend: groep 5/7 en groep 6/8 
Alle middagen + donderdagochtend: groep 5/6 en groep 7/8 
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In schema ziet dat er als volgt uit. 
 
 

 1/2 3/4 5/7 6/8 5/6 7/8 

Maandagochtend x x x x   

Maandagmiddag x x   x x 

Dinsdagochtend x x x x   

Dinsdagmiddag x x   x x 

Woensdagochtend x x x x   

Donderdagochtend  x x   x x 

Donderdagmiddag x x   x x 

Vrijdagochtend x x x x   

 
De gymochtend voor de groepen 3 t/m 8 van de vrijdag zal naar 
verwachting naar de donderdag worden verschoven. Meester Klaas Jan zal 
op die ochtend alle gymlessen verzorgen 
 
In de volgende nieuwsbrief hopen we te kunnen melden welke 
leerkrachten op welke dagen voor welke groepen staan. 
 
Regelingen voor kinderen 
Het kindpakket in de gemeente Westerveld bestaat uit verschillende 
regelingen voor kinderen en jongeren tot 21 jaar, die opgroeien in 
armoede. Daardoor kunnen kinderen waarvan de ouders het niet zo breed 
hebben, toch mee op schoolreis, sporten, hun verjaardag vieren of een 
muziekinstrument bespelen. Het aanvragen van deze regelingen gaat via 
verschillende fondsen. Een aanvraag voor het Jeugdsportfonds, 
Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp of Stichting Jarige Job kunt 
u indienen via de beweegcoach. Voor meer informatie en aanmelden kunt 
u contact opnemen met de beweegcoaches via: 
beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl 
  

mailto:beweegcoaches@gemeentewesterveld.nl
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Dakajam kamp 2019 

Deze zomer bieden de beweegcoaches van de gemeente Westerveld kinderen en jeugdigen die om uiteenlopende redenen (denk 

bijvoorbeeld aan ziekte van familieleden of verminderde financiële mogelijkheden)niet op zomervakantie gaan de mogelijkheid om 

deel te nemen aan Dakajam 2019. De beweegcoaches zullen niet langer het sport- en cultuurkamp aanbieden om organisatorische 

redenen, daarom is er gekozen voor dit alternatief. De eerste week is van 12 t/m 16 augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 

12 jaar. De tweede week is van 19 t/m 23 augustus en is voor jeugdigen van 12 t/m 16 jaar. Het vindt plaats op het kampterrein in 

Havelterberg. 

Voor meer informatie of aanmelden kan contact opgenomen worden met de beweegcoaches via het telefoonnummer 14 0521. Er is 

een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij!  

  

  

 

 

 

 


