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Agenda 
 
Maandag 24 mei     Pinksteren → leerlingen vrij 
Dinsdag 25 mei       Studiedag → leerlingen vrij 

Donderdag 27 mei   Circus op het plein 
Maandag 31 mei     Start E-toetsen Cito 
Maandag 7 juni       Werkweek groep 8 
Vrijdag 18 juni        Studiedag → leerlingen vrij 

Maandag 21 juni     Schoolfotograaf 
Dinsdag 22 juni      Schoolfotograaf 
 

Maandelijks wordt u doormiddel van de nieuwsbrief geïnformeerd over bepaalde zaken die voor u als ouder interessant of 

belangrijk zijn. De nieuwsbrief is ook te vinden op onze website. 

Vanuit de directie 

Beste ouder/verzorger, 

Na de meivakantie is het laatste deel van dit schooljaar alweer aangebroken. De tijd vliegt voorbij en over negen weken staan we 

al aan het begin van de zomervakantie. De komende periode gaat er door iedereen op school nog heel erg hard gewerkt worden. 

Vanuit de directie zullen we vooral aan de slag gaan met het maken van plannen voor volgend schooljaar. 

Corona heeft ons een hoop zorgen gegeven, maar het brengt ook mooie dingen met zich mee. Zo is er vanuit de overheid veel 

meer geld beschikbaar gemaakt voor het onderwijs aan onze leerlingen. De komende tijd gaan we als team kijken hoe we dit geld 

het best in kunnen zetten. De MR zal met ons meekijken en er zorg voor dragen dat het geld goed ingezet gaat worden. Zodra de 

plannen definitief zijn zullen we samen de MR u hierover informeren.  

 

Schooltijden 

Vanaf woensdag 26 mei zullen de schooltijden voor alle groepen gelijkgetrokken worden. De groepen 7 en 8 starten vanaf die dag 

ook weer om 08.30 uur. 

We blijven wel gebruik maken van de verschillende ingangen om zo de doorstroom van de kinderen te verdelen. We merken dat dit 

erg prettig werkt en dit zorgt voor veel meer rust op de gangen doordat de leerlingen sneller bij hun eigen lokaal zijn.  

 

Circus op het plein 

“De magie van circus is bijna niet onder woorden te brengen. Circus doet iets met mensen, ongeacht de leeftijd. Deze 

verwondering voert negen dagen lang de boventoon tijdens Circusstad Festival Rotterdam. Van 1 mei tot en met 9 mei 2021 zit u 

geheid op het puntje van uw stoel tijdens onze spectaculaire voorstellingen en oogverblindende acts. Circusstad Festival wordt 

alom geroemd om zijn hedendaagse, originele producties. Van dynamisch tot poëtisch, alle stijlen komen aan bod. Meer informatie 

kunt u vinden op https://circusstad.nl “ 

 

Donderdag 27 mei is er voor de leerlingen van groep 1 t/m 3 een Circusvoorstelling op het plein van circusstad Rotterdam. Het 

belooft een spectaculaire voorstelling te worden waar de leerlingen vast over zullen vertellen thuis. 

Vanwege de coronamaatregelen zullen er twee voorstellingen gegeven worden waarbij de verschillende groepen op afstand van 

elkaar op het plein kunnen genieten van de voorstelling.   

 

 

 

 

 

 

  

http://www.debavokring.nl/
https://circusstad.nl/


Juf Floor 

Het afgelopen schooljaar heeft juf Floor haar LIO-stage gelopen bij juf Sylvia 

in groep 5. Wij vonden juf Floor vanaf de allereerste dag dat zijn bij ons stage  

kwam lopen al een ontzettend goede juf. Afgelopen week was een spannende  

week voor de juf waarin ze af mocht studeren. Met trots kunnen we u vertellen  

dat dit gelukt is. Juf Floor is geslaagd met een 9 voor haar studie. Een prachtig  

cijfer dat laat zien wat een fantastische juf zij is, we zijn dan ook erg blij dat ze  

besloten heeft om dit schooljaar en volgend schooljaar bij ons te blijven werken! 

 

 

 

Juf Shaunna uit groep 3 zal in de komende weken ook afstuderen, wij wensen haar  

veel succes met de laatste loodjes! 

 

Trakteren 

De afgelopen tijd zijn er veel leerlingen jarig geweest en het is fijn om te zien dat er tijdens het vieren van de verjaardagen veel 

LekkerFit! traktaties voorbijkomen. 

Hoewel het vanuit de maatregelen niet meer verplicht is om een voorverpakte traktatie te verzorgen merken we wel dat dit door 

veel ouders onder de huidige omstandigheden erg wordt gewaardeerd. Corona is helaas nog steeds onder ons en bij het trakteren 

willen we u daarom vragen het zeker voor het onzekere te nemen en te kiezen voor een voorverpakte traktatie. 

Fruit is heeft hierin onze voorkeur. Een banaan, appel of mandarijn zit in een natuurlijke verpakking en is meteen een geweldige 

LekkerFit! traktatie.     

 

 

 

Studiedagen 

Dit schooljaar staan er nog twee studiedagen op de planning. Tijdens deze studiedagen is uw kind vrij van school en gaat het team 

aan de slag met allerlei zaken die met onderwijs te maken hebben. 

Wij nemen u graag mee in de onderwerpen die er tijdens deze dagen voor het team op de planning staan.  

 

Dinsdag 25 mei  

Tijdens de studiedag van aankomende dinsdag gaat het team aan de slag met de invulling van de subsidie “Nationaal Plan 

Onderwijs” Deze subsidie is door de overheid beschikbaar gesteld als maatregel om eventuele corona achterstanden bij leerlingen 

weg te werken. Voor deze subsidie is een menukaart samengesteld waaruit wij als school kunnen kiezen. Op deze menukaart staan 

allerlei interventies die gedaan kunnen worden waarvan wetenschappelijk is onderzocht dat zij een positief effect hebben op het 

leren. 

Tijdens de studiedag gaat het team met elkaar in gesprek om te kijken welke hulp er voor onze school nodig is. Aan de hand van 

de input van het team zal er een plan opgesteld worden voor het schooljaar 2021-2022. Wanneer dit plan klaar is zal het gedeeld 

worden met de MR. Zij hebben instemmingsrecht op dit plan. Zodra zij goedkeuring heeft gegeven voor de plannen zal dit ook met 

u gedeeld worden.  

 

Vrijdag 18 juni 

De laatste studiedag van het schooljaar staat in het teken van ons teamtraject “De lerende organisatie”. Binnen dit traject werken 

wij met alle leerkrachten aan de manier waarop wij met elkaar samenwerken. De studiedag van vrijdag 18 juni staat in het teken 

van feedback geven en ontvangen. Door regelmatig met elkaar als team samen te komen merken we dat de kwaliteit van ons 

onderwijs en de organisatie vooruitgaat!  

 



Online ouderavond  

 
Het leven is in een korte tijd veel veranderd, voor iedereen vraagt dit flexibiliteit en creativiteit. Dit kan soms zorgen voor 
spanningen en verveling en mogelijk andere uitvluchten zoals middelen of veel gamen. Om u als ouder meer te informeren 
organiseert Youz verslavingszorg in samenwerking met scholen, samenwerkingspartner en de gemeente Rotterdam online 
ouderavonden. 
  
De avonden vinden online plaats via Zoom. Om 19:30 start de bijeenkomst en zal ongeveer 1 uur duren. Tijdens de bijeenkomst 
kunt u via de chat en Mentimeter vragen stellen aan de preventiedeskundigen. U kunt hier gratis aan deelnemen. 
  
Maandag 31 mei - gamen en social media 
Maandag 21 juni - Verleidingen in de zomervakantie 
Maandag 20 september - Puberbrein en opvoedtips 
Maandag 27 september - Gamen en Social media 
  
Aanmelden? Klik hier! Bent u geïnteresseerd in meerdere thema’s dan kunt u zich daarvoor aanmelden. 
Youz is beschikbaar voor vragen en advies. Op www.puberenco.nl kunt u meer informatie vinden over diverse middelen zoals: 
alcohol, roken, drugs, gokken en gamen. Ook vindt u hier tips over onderwerpen als opgroeiende tieners en groepsdruk. Het kan 
zijn dat u een specifieke vraag heeft of een situatie wilt voorleggen. Dan mag u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen 
via de chat of door een mail te sturen naar preventie@youz.nl. Bij de chat is er een preventiemedewerker actief, welke deskundig 

is op het gebied van deze vraagstukken. 
  
Voor jongeren is er ook een website waar zij terecht kunnen, namelijk; www.maakjekeus.nl. Zij kunnen ook de chat functie 
gebruiken voor vragen en/of advies. 
 

Kledingkast 

Sinds de coronaperiode hebben wij op school een speciale kledingkast waar we goede kleding in verzamelen voor kinderen en 

volwassenen. Het is voor iedereen die het nodig heeft mogelijk om een kijkje te nemen in de kast en er wat uit te zoeken waar op 

dat moment behoefte aan is. Dat kan een mooie trui of broek zijn of een nieuw paar schoenen.  

 

Wij vinden het als Vreedzame school belangrijk om oog voor elkaar te hebben en te helpen waar nodig, in het kader van 

duurzaamheid is het fijn als deze goede kleding niet weggegooid wordt maar een tweede leven krijgt. 

 

Wilt u een kijkje nemen in de kledingkast geef dit dan aan bij een van de leerkrachten. Zij kunnen u dan laten zien 

waar de kleding staat en zullen u in alle rust wat kleding uit laten zoeken.  
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