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Beste ouder/ verzorger, bij deze Schakeltje 22.

Avond-4-Daagse
Vorige week hebben veel van onze leerlingen een sportieve prestatie geleverd door de
Avond-4-Daagse te lopen. Zelf liep ik dinsdagavond mee en ik verbaasde me erover
hoeveel jonge leerlingen de 10 km liepen. Petje af! Jammer was dat de woensdagavond
uitviel door het opgegeven onweer. Op de laatste avond werden de kinderen
getrakteerd op ijs door Monopole. Brenda, moeder van Jari en Solange: hartelijk dank!

Rapport en spreekweek
In het vorige Schakeltje stond dat het rapport op donderdag 27 juni uitgereikt wordt.
Omdat we in de week van de Avond4Daagse geen Cito-toetsen af hebben genomen,
hebben we iets meer tijd nodig om de rapporten af te ronden. Ze worden op donderdag
4 juli met uw kind meegegeven.
Als het goed is, brengt het laatste rapport geen echte verrassingen. In principe zijn er
dan ook geen gesprekken meer naar aanleiding van het rapport. Maar als de Citouitslagen van uw kind tegen vielen, kan het zijn dat de leerkracht u toch uitnodigt voor
een gesprek. Ook kunt u zelf tot 11 juli bij de leerkracht vragen om een gesprek over
de prestaties of het welbevinden van uw kind.

Groepsindeling
Onder de link vindt u de groepsindeling voor het schooljaar 2019-2020.

Verdeling van leerlingen in de onderbouw
Volgend jaar gaan we werken met 2 instroomgroepen en met een groep 2/ 3. Onder de
link vindt u de indeling van de leerlingen van de groepen 1, 2 en 3.
De indeling is bijna definitief. Wij hebben deze verdeling overwogen gemaakt. In het
geval dat u toch een zwaarwegend argument heeft voor een verplaatsing van uw kind,
kunt u dit tot en met maandag 1 juli bij de leerkracht kenbaar maken. Op 2 juli worden
eventuele bijstellingen in de klassenverdeling bekend gemaakt via Schakeltje 23 en is
daarna de groepsindeling definitief.

Bijpraatavond 2/ 3
Als je kijkt naar de ontwikkeling van kinderen, is er veel voor een 2/ 3 combinatie te
zeggen. Jonge kinderen leren spelend en hebben een kleine spanningsboog, wat
betekent dat je als leerkracht veel afwisselende activiteiten achter elkaar aan biedt.
Ook in de organisatie is winst te behalen: door de kleuters op de buitenspeelmomenten
met de paralelgroep 2 mee te laten gaan, heeft de juf de leerlingen van 3 op de ochtend
wel een uur apart en ’s middags ook nog wel een half uur.
Qua ontwikkeling is een combinatie 2/ 3 meer voor de hand liggend dan een 3/ 4. In
groep 4 gaan de leerlingen werken met boeken en schriften en hebben ze daar veel
instructie bij nodig. Dat is wel eens lastig, omdat de kinderen van groep 3 veel aandacht
vragen.
Toch is de combinatie 2/ 3 niet zo gebruikelijk. Dat heeft te maken met de oude ‘breuk’
tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs. Voor veel ouders begint het ‘echte
werk’ pas in groep 3 en ze zijn bang dat hun kind last heeft van de kleuters. Het idee
leeft dat het niveau van het lesgeven daalt in een 2/ 3.
Wij geloven in onze keus voor een combinatie 2/ 3 en willen de ouders van leerlingen die
in deze combi komen graag bijpraten. Op donderdag 4 juli bent u om 19.30 uur van
harte welkom op S1. Het eerste half uur zullen juf Yvonne ne juf Elles vertellen hoe wij
de combi vorm gaan geven en hoe wij er zorg voor gaan dragen dat uw kind op niveau les
krijgt. Het tweede half uur kunt u vragen stellen. We hoepen op een grote opkomst!

Afscheid juf Simone
Na een heel lange en mooie periode op de Schakel neemt juf Simone aan het eind van
het jaar afscheid. Ze heeft een betrekking aanvaardt in haar woonplaats Elburg. We
vinden het heel leuk voor de juf, maar zijn ook wel verdrietig nu er weer een goede juf
vertrekt.

Invulling vacatures
De vacature die ontstond na het vertrek van juf Herminda is nagenoeg vervuld. Er is
een voordracht naar het VCO gegaan en wij verwachten dat wij in het volgende
Schakeltje al een opvolger aan u bekend kunnen maken.
Ook met de vacaturevervulling na het vertrek van juf Anita zijn wij al een heel eind.
Ook op de laatste vacature van juf Simone hebben wij gelijk actie gezet. We gaan voor
een vervulling van alle vacatures voor de zomervakantie.

Agenda juni en juli
Dag
Wo
Do
Vr
Zo
Ma
Di
Di
Wo

Datum Tijdstip
26/06 08.30-12.30
27/06 08.30-15.15
28/06 08.30-15.15
30/06
01/07 09.00-16.00
02/07 08.30-12.00
02/07 13.15-15.15
03/07

Activiteit
Juf Marloes B vervangt juf Marion
Juf Marloes B vervangt meester Theo
Juf Marloes B vervangt juf Herminda
Juf Simone jarig
Schoolreis naar Hellendoorn
Juf Marloes B werkt voor juf Bernice
Juf Marloes B werkt voor juf Anita
Meester Alex jarig

Plaats Voor
4b
8a
7
8b
5-7
5a
6a

Do
Do
Do
Di
Wo
Do
Vr
Ma
Di
Wo
Vr
Ma

04/07 08.30-15.15
04/07 15.15
04/07 19.30-20.30
09/07 19.30-21.30
10/07
11/07 14.00-15.15
12/07 08.30-12.00
15/07 19.00-22.00
16/07 09.30
17/07 09.30-10.30
19/07 08.30
02/09 08.30

Juf Marloes B werkt voor juf Crista
1a/2a
Rapport mee
1-7
Bijpraatavond over de combinatie 2/ 3 S1 ouders lln 2/ 3
Medezeggenschapsraadvergadering
S1
MR
Juf Gerrie jarig
4a
Wissel/ kennismakingsmoment
S1
1-4
Juf Elles werkt voor juf Crista
1a/2a
Afscheidsmusical
Landstede
8a, 8b
Start lessen
8a en 8b
Afscheid van de Schakel
8a en 8b
Start zomervakantie
1-8
Eerste schooldag Schooljaar 2019-2020
1-8

Met vriendelijke groet, namens de collega’s, Ruud Vogel, directeur

