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Alle kinderen weer alle dagen naar school
studiedag leerkrachten (kinderen vrij)
oudergesprekken
oudpapieractie

In het zonnetje
De zonnestralen vallen dit keer op alle ouders die de afgelopen tijd een snelcursus
meester/juf hebben gevolgd. Jullie inzet en bereidheid tot samenwerking met ons wordt
geweldig gewaardeerd.

Oproep verkeersouder
De afgelopen jaren hebben we ondersteuning gehad van Nanda Loeve bij verschillende
activiteiten rondom Verkeer. Dit jaar neemt Nanda afscheid als verkeersouder van onze
school. We willen Nanda heel hartelijk bedanken voor haar inzet.
Door het vertrek van Nanda zijn we op zoek naar een nieuwe verkeersouder. Wie wil ons
helpen met het ondersteunen van een aantal keer per jaar (in overleg) met de
verkeerslessen? Voor verdere informatie kunt u terecht bij Tiny Muller
t.muller@talentwesterveld.nl

Wat kan er wel en niet tot aan de zomervakantie
Vanaf 8 juni gaan we allemaal weer alle dagen naar school. Fijn dat we het schooljaar in
gezamenlijkheid kunnen afsluiten. Toch zal dit ook niet gaan zoals we dat in de afgelopen
jaren gewend waren. Zo wordt er dringend geadviseerd om terughoudend met schoolreizen
en excursie om te gaan. Binnen de Stichting Talent is dan ook besloten om geen schoolreizen
te organiseren. Wel vinden we het belangrijk om binnen de richtlijnen op een bij de school
passende wijze een activiteit te organiseren die recht doet aan het afscheid van groep 8. Dit
kan dus ook per school verschillen. Nadere informatie volgt.

Continurooster tot aan de zomervakantie
In overleg met het team en de MR is besloten om tot aan de zomervakantie volgens het
continurooster te blijven werken op maandag, dinsdag en donderdag. Naast het feit dat het
lastig is om het rooster voor de TSO-hulp in te vullen, zorgt het continurooster voor minder
verkeer van ouders op het schoolplein voor halen en brengen. De schooltijden zijn dan als
volgt:
Maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 -14.30 uur (Lunchpauze van 12.00 - 12.30 uur)
Woensdag en vrijdag: 8.30 -12.30 uur (onveranderd en de kinderen eten dan thuis)
Op maandag, dinsdag en donderdag lunchen de leerkrachten samen met de leerlingen.
Daarna kunnen de kinderen nog even buiten spelen. We zullen zorgen dat elk kind voldoende
tijd heeft zijn/haar broodje te nuttigen. Geeft u uw kind alstublieft niet meer mee dan dat
thuis ook gegeten wordt?
We willen elke dag wel graag om 8.30 uur beginnen met de lessen. We blijven dus van
kinderen vragen om iets eerder binnen te komen, zodat voor lestijd de handen gewassen
kunnen worden.

Gymmen
Natuurlijk gaan we de gymlessen voor groep 3 t/m 8 ook weer oppakken. Stichtingsbreed is
afgesproken dat we het schoolzwemmen voor de zomer niet opstarten en de sporthal is.
Zoals het nu lijkt, nog tot 1 juli gesloten. Dus gaan we buiten gymmen als het kan. Wilt uw
zoon/dochter op maandag de gymkleren meegeven, zodat de leerkracht zelf het moment van
gymmen kan plannen? Op vrijdag krijgen ze dan de gymkleren weer mee naar huis voor een
wasbeurt. (of eerder indien nodig)

Toetsen
Elk jaar worden de kinderen van groep 3 t/m 8 getoetst op hun vaardigheden m.b.t.
technisch Lezen (snel en zorgvuldig lezen), begrijpend Lezen, Spelling en Rekenen. Dit zal dit
jaar niet anders zijn. We zullen de toetsen gebruiken om te analyseren wat de gevolgen zijn
geweest van de Corona-tijd waarin de school (deels) gesloten was. Vervolgens wordt er een
plan van aanpak opgesteld hoe we eventueel opgelopen achterstanden gaan proberen weg te
werken. Het analyseren en opstellen van de plannen doen we op de studiedag van 15 juni. De
kinderen zijn die dag dus vrij.
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Groepenverdeling 2020-2021
Afgelopen weken is er steeds meer vorm gegeven aan de groepenverdeling voor volgend
jaar. Tijdens de MR-vergadering van donderdag 28 mei heeft de MR met het volgende plaatje
ingestemd.

Toevoegingen bij bovenstaand plaatje:
- De Stichting Talent investeert in mensen die serieus van plan zijn hun een carrièreswitch te gaan maken en graag in het basisonderwijs willen gaan werken. Als hun
instap-assessment voldoende perspectief biedt, vergoedt de Stichting de opleiding en
krijgen deze zij-instromers een tijdelijke aanstelling voor 2 dagen per week aan één
van de scholen.
- Op donderdagochtend blijft Klaas Jan gym geven aan de groepen 3 t/m 8. De andere
leerkrachten nemen dan groep 7/8 over.

Oudergesprekken
Ondanks de Corona-tijd willen we graag met ouders een afrondend gesprek voeren. Vanuit de
leerkracht van uw kind ontvangt u hierover bericht. Er wordt gevraagd of u dit gesprek
telefonisch/digitaal wilt laten plaatsvinden (voorkeur) of dat u er prijs stelt op dat er toch een
life-afspraak gemaakt moet worden. Elke leerkracht maakt hierin zijn/haar eigen planning,
waardoor we deze keer even geen rekening kunnen houden met een aansluitende planning
voor broertjes/zusjes.

Nieuws van de MR
Wederom hebben we een MR-vergadering afgesloten via google meet. We bevinden ons
allemaal in een zeer bijzondere tijd, dat betekent echter niet dat we hebben stilgezeten. Als
MR zijn wij door Albert en het team volop meegenomen in tijden van adviezen, protocollen en
verplichtingen. Ook aan het eind van het schooljaar moeten er altijd belangrijke besluiten
worden genomen, waarbij altijd geldt: het belang van de kinderen, dat staat voorop!
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Ieder MR-lid neemt voor 2 jaar zitting in de MR, waarna hij/zij zich herkiesbaar kan stellen
voor nog een termijn. De zittingstermijn van Jan Ham is verstreken, maar hij wil zich graag
herkiesbaar stellen voor de MR, voor een nieuwe termijn van 2 jaar.
Wellicht heeft u ook interesse om in de MR te komen, u kunt zich ook kandidaat stellen via
mr-dekievitshoek@talentwesterveld.nl. Wanneer er kandidaten zijn aangemeld, dan zullen we
verkiezingen opstarten. Melden er zich geen andere kandidaten, dan zal Jan automatisch
herbenoemd worden.
De MR denkt en beslist mee over de beleidsmatige kant van de school(zaken): schooltijden,
ouderbetrokkenheid, formatie, enzovoort. We vergaderen 6 keer per jaar, samen met de MR
van de Hoekstee. Omdat beide scholen een onderwijsteam vormen, bundelen we op deze
manier onze krachten.
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Prikbord
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Survivalcursus voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar

Na de zomervakantie start er een nieuwe survivalcursus bij Roots In Nature. De lessen
beginnen woensdag 19 augustus en starten om 15.15 uur. Bij voldoende animo start er ook
een groep op zaterdag. Als je er de afgelopen cursus niet bij was, zul je bezig gaan met het
maken van een vuurboog. Met deze boog maak je door middel van wrijving vuur, net als
onze voorouders dat deden. Kinderen die dit al gedaan hebben, gaan onder andere bezig met
spoorzoeken en camoufleren. Heb je nog geen kennis gemaakt met Roots In Nature, of weet
je niet zeker of het wat voor je is? 12 augustus is er weer een gratis proefles. Kijk voor meer
informatie op www.rootsinnature.nl

Dakajam 2020

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 2020. Let op: Alles is onder voorbehoud van de Coronamaatregelen en de
Coronacrisis geen geldige reden om deel te mogen nemen. De eerste week is van 3 t/m 7
augustus en is voor kinderen in de leeftijd 5 t/m 12 jaar. De tweede week is van 10 t/m 14
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!

Bericht van Speelland

Na lang overleg heeft de organisatie besloten om Speelland in 2020 niet door te laten gaan.
We snappen dat kinderen er lang naar toe leven en zeker voor de kinderen die dit jaar in de
oudste groep zouden zitten is het een groot gemis.
Hoewel er vanuit de gemeente mogelijkheden geboden zijn om diverse onderdelen van
Speelland te organiseren met aangepaste maatregelen zijn wij van mening dat dit erg
moeilijk te handhaven is. De Speellandweek wordt georganiseerd en gedraaid door
vrijwilligers, niet door professionals. Daarbij komt dat Speelland niet alleen voor de kinderen
een geweldige week moet zijn maar ook voor de vrijwilligers. Met de maatregelen die wij
moeten treffen om het te kunnen laten doorgaan doen wij enorm afbreuk aan de sfeer en
gezelligheid die Speelland inhoud.
Vandaar dat we met pijn in het hart dit jaar dus geen Speellandweek organiseren.
Wel gaan we ons best doen om in de week van Speelland kleine activiteiten te verzinnen en
uit te voeren in en om Noordwolde. Hoe dit vorm gaat krijgen moeten we nog gaan invullen
maar er zijn al veel leuke ideeën geopperd. Wilt u op de hoogte blijven van dit soort kleine
activiteiten meld u zich dan aan op onze website www.speellandnoordwolde.nl
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