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Beste ouder(s) / verzorger(s),  
Vandaag vieren we het paasfeest op school en staat ons een lang paasweekend te wachten. 
Na een onrustige start van 2021, de lockdown, code rood/oranje en de nodige uitval van 
lesdagen is het nu al april. In de afgelopen weken zijn alsnog toetsen afgenomen, zijn de 
ontwikkelingsperspectieven (VOPs) opgesteld en aanpast en zijn de rapporten meegegaan 
met de leerlingen. We hopen natuurlijk dat ondanks alles uw kind een ontwikkeling heeft 
laten zien, op welk gebied dan ook. Afgelopen week en ook de komende weken staan de 
oudergesprekken gepland. Daar kunt u horen hoe het met uw kind verder op school gaat 
en kunt u ons ook bevragen. Doe dat ook!  
 
Het is bijzonder dat we als school nog geen groep in quarantaine hebben moeten doen. We 
zijn streng als school, proberen ons goed aan de richtlijnen te houden en groepen apart van 
elkaar op te vangen en onderwijs te geven en ervaren gelukkig ook begrip hiervoor bij u als 
ouders/verzorgers. Daar zijn we dankbaar voor! We hopen dat er stap voor stap weer meer 
mogelijk gaat worden, ook binnen school.  
Mede namens het team wens ik u fijne paasdagen!  

Hartelijke groet,   Mellani Miedema (directeur-bestuurder) 
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Groep 3/4 

     

Nieuwe jeugdarts VGGM / GGD 

Per januari jl. hebben we als school een nieuwe jeugdarts toegewezen gekregen. Het is 
mevrouw Nienke van Schaik ( nienke.van.schaik@vggm.nl ). Zij sluit zo nodig aan bij ons 
ondersteuningsteam op school, maar kan vanuit de GGD ook zelf u uitnodigen voor een 
gesprek/onderzoek op school. Mocht u zelf vragen hebben, dan kunt u met haar contact 
opnemen.  
 

 

Nationaal Programma Onderwijs 
In de media is er een en ander bekend gemaakt over extra 
gelden die naar het onderwijs zullen gaan, bedoeld ook om 
zonodig een inhaalslag te kunnen maken als het gaat om de 
ontwikkeling van leerlingen. Dit wordt Nationaal Programma 

Onderwijs genoemd. Afgelopen weken hebben wij de ontwikkeling van alle leerlingen in 
kaart gebracht en deze worden met u besproken. Alle resultaten schoolbreed zullen we als 
team gaan bekijken. Het algemene beeld wat dan ontstaat zal voor ons aanleiding zijn om 
bepaalde interventies wel of niet te gaan inzetten. Dus eerst een scan, dan afwegen en dan 
een keuze van interventies waar we de extra bekostiging voor kunnen inzetten. Vanuit de 
overheid is er een strak tijdpad, wat we moeten volgen en daar gaan we ook ons best voor 
doen. Als er meer concreet is, zullen we dat ook met u delen.  

 

Ontwikkelingen school/team en professionalisering 
Afgelopen tijd en ook nog komende weken staan er studiedagen/leerlingvrije dagen op de 
jaarplanner. Op een of andere manier hebben sommige van u het idee dat er dit jaar heel 
veel dagen extra zijn ingepland. Dat is niet zo. Als school zijn we verplicht om leerlingen een 
bepaald aantal lesuren per schooljaar aan te bieden. Daar houden we ons als school aan en 
zitten we zelfs nog boven. Ook moeten we ons als team professionaliseren en tijd/ruimte 
inruimen voor werkdrukverlaging van het personeel. Dat maakt dat de planning is zoals die 
is. Er gebeuren op die dagen ook mooie dingen! We zijn namelijk bezig om in de toekomst de 
ontwikkelingsperspectieven van de leerlingen vanuit ParnasSys te gaan halen en zijn daarom 
druk om ons leerlingsysteem anders te gaan inrichten. We infomeren elkaar als team ook 
over de stand van zaken binnen werkgroepen en besluiten over de aanschaf en start met 
nieuwe methodes (rekenen, schrijven, relationele en seksuele vorming) die beter aansluiten 
bij dat wat onze leerlingen nodig hebben of scholen ons op het gebied van taal/spraak of 
sociaal-emotionele ontwikkeling. 
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Inzet ouderbijdrage 
Aan het begin van elk schooljaar wordt er van u als ouder/verzorger een 
(vrijwillige) ouderbijdrage gevraagd. Daarvan kunnen wij extra 
activiteiten voor de leerlingen bekostigen, denk aan bijvoorbeeld 
schoolreis, sint en kerstattenties, schoolontbijt of alles rondom 
koningsspelen ed. Ook krijgen de leerlingen dan soms iets lekkers/extra’s  
op school.  

Vorige schooljaar is de schoolreis niet doorgegaan en ook dit jaar is alles nog onzeker. Wij 
hopen toch om dit schooljaar nog een leuke, ontspannende (culturele) extra activiteit voor 
de leerlingen te gaan organiseren vanuit dat budget, misschien wel naast een schoolreis. Zo 
nodig doen we dat met alle groepen apart. ‘k Hoop dat u er vertrouwen in heeft dat we uw 
bijdrage op een zorgvuldige manier voor leerlingen zullen inzetten. 

 

    
 
 
 

Boomtekening maken (groep 5/6) 

 

 

 

Activiteiten/planning komende periode: 
- Dinsdag 6 april: extra vrije dag voor hele school 
- Week 15: (12-16 april): Eindtoets groepen 8 
- Dinsdag 20 april stond er een rommelmarkt, maar deze mag helaas niet doorgaan 
- Vrijdag 23 april: Koningsspelen op school 
- Maandag 26 april: Studiedag, leerlingen vrij 
- Dinsdag 27 april: Koningsdag, hele school vrij  
- Maandag 3 mei – vrijdag 14 mei: Meivakantie 

 

 

    
Samen het dakterras opvrolijken of samen glijden met de juf (groep 1/2) 
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