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Beste ouder(s),
Nu de school gelukkig weer helemaal draait en het einde van het schooljaar in zicht komt, is het tijd
voor een nieuwe nieuwsbrief. Een aantal puntjes vraagt onze aandacht en we willen u graag
meenemen in ontwikkelingen op school.
Toetsen, rapporten en oudergesprekken.
Afgelopen week zijn we gestart met het afnemen van de cito-toetsen in de groepen 3 t/m 7. We
willen graag in beeld krijgen op welk niveau uw kind nu staat na een lastige periode van
afstandsonderwijs en halve dagen-onderwijs. De uitslagen van de cito-toetsen kunt u terug vinden
op het rapport. Dit zal in de laatste week in aangepaste vorm aan uw kind meegegeven worden.
Alleen op de hoofdvakken vindt u een waardering of cijfer.
Het kan zijn dat u of de leerkracht nog behoefte heeft aan een gesprek. Mocht dat het geval zijn,
kunt u via de mail de leerkracht benaderen. Andersom kan de leerkracht contact met u opnemen
voor een gesprek.
De laatste loodjes…...
De komende weken tot aan de zomervakantie zijn de schooltijden zoals u nu gewend bent.
In de laatste week verandert dat: we draaien dan een verkort rooster. De schooltijden zijn dan van
maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur. De kinderen eten dus thuis en er is op school
in die week géén opvang (dus ook niet voor de bso-kinderen). De vakantie begint voor alle groepen
op vrijdag 17 juli om 12.00 uur.
Nieuwe schooljaar.
De voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar zijn inmiddels volop gestart.
Hierbij moeten we rekening houden met een aantal onzekerheden. Zo is op het op dit moment nog
niet bekend of we in het nieuwe schooljaar de oude schooltijden aanhouden. Zodra dit duidelijk
wordt, zullen we u vanzelfsprekend informeren.
Een zekerheid is dat we komend schooljaar starten met 11 groepen. We zijn erin geslaagd om de
huidige groepen 5 , 5/6 en 6 volgend jaar te verdelen over twee groepen 6 en twee groepen 7. Het
leerlingaantal van deze groepen zakt dan naar ongeveer 22 leerlingen. Ook is het duidelijk dat we
starten met twee kleutergroepen. Het aantal kleuters groeit wel zodanig dat er in januari ruimte is
voor een derde kleutergroep. Mocht u nog peuters in uw omgeving kennen die komend schooljaar
vier jaar worden, wijst u hun ouders dan op een tijdige aanmelding op school. Een afspraak met
meester Albert is snel gemaakt (0187-482063).
De kinderen die nu nog in groep 6/7 van meester Ruben zitten, zullen komend jaar opgenomen
worden in de reguliere groepen 7 en 8.
Ruim voor de vakantie ontvangt u de groepsindeling met daarbij de namen van de leerkrachten.
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De groepen (soms in de nieuwe samenstelling) zullen vóór de vakantie al kennismaken met hun
leerkracht(en) die ze volgend jaar krijgen.
Ook de jaarkalender is bijna af. Alle activiteiten, vakanties en vrije dagen i.v.m. studiemomenten van
het team zijn hierin opgenomen zodat u ruim op tijd weet wanneer uw kind vrij is. Op voorhand kunt
u het vakantierooster voor alle scholen onderaan deze nieuwsbrief vinden.
Continurooster ?
De afgelopen periode heeft de school noodgedwongen een continurooster gedraaid. Kinderen, maar
ook ouders én leerkrachten hebben nu ervaren welke voor- en nadelen er kleven aan een
continurooster. Binnen de medezeggenschapsraad van de school speelde de discussie over een
eventuele invoering van een continurooster al langer. Er is besloten om volgend schooljaar te
gebruiken om de plannen tot invoering van een vorm van continurooster middels een enquête
onder de ouders uit te zetten. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zullen we dan een besluit nemen.
Luizenzakken.
De afgelopen periode had behalve nadelen ook voordelen. Het proefdraaien van het continurooster
noemde ik al. Ook hebben we noodgedwongen afscheid genomen van de luizenzakken. De school
zag er een stuk meer opgeruimd uit. Bovendien geven de nieuwste richtlijnen omtrent de
voorkoming en bestrijding van luizen aan dat het gebruik van luizenzakken geen invloed heeft op de
verspreiding van luizen. Met goedkeuring van de medezeggenschapsraad is daarom besloten om de
luizenzakken ook in het nieuwe schooljaar in de kasten te houden. Wel is het nodig dat er een aantal
richtlijnen komt voor alle ouders én dat er na elke vakantie een luizencontrole plaatsvindt. In het
nieuwe schooljaar gaan we proefdraaien en zullen we u nader informeren.
Veranderingen op de van Gent.
De afgelopen maanden is er nogal wat veranderd op onze school. Enkele veranderingen (zoals het
opnieuw in gebruik nemen van het speellokaal door onze kleuters en het vervangen van meubilair in
groep 5/6) waren snel zichtbaar; andere blijven nog wat onzichtbaar voor u als ouder. Komende
week zullen we u informeren over de onderwijskundige aanpassingen die volgend jaar doorgevoerd
worden. Inmiddels is de medezeggenschapsraad hierover al geïnformeerd.
Oplader vermist
Vorige week maandag zijn de chromebooks die de kinderen thuis gebruikt hebben weer op school
ingeleverd. Zo ook de opladers. Eén van de kinderen heeft echter een verkeerde oplader
meegenomen. De juiste ligt dus nog thuis, wij hebben op school een oplader liggen die niet past op
onze chromebooks. Wilt u , indien uw kind een chromebook thuis heeft gehad, graag controleren of
u de juiste oplader heeft meegegeven. Neemt u even contact op met juf Bianca via
b.nagle@sopogo.nl indien u de oplader wilt wisselen.
Sportactiviteiten in de buurt.
De laatste buurtsportactiviteit voor de zomervakantie in Sommelsdijk vindt plaats op woensdag 1 juli
van 15:30 – 16:30 uur bij de speelberg van het vliedpark in de Westplaat. Alle kinderen van groep 3
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t/m 8 zijn welkom om, na de aanmelding, gratis mee te doen aan de sport en spelactiviteiten. Na de
aanmelding ontvangen ouders meer informatie over de voorwaarden. Let op: er zijn maximaal 20
plaatsen per activiteit en aanmelden via de website is verplicht.
https://www.gosportencultuur.nl/activiteiten/sommelsdijk
Via deze website is het ook mogelijk om in te schrijven voor een les voetbal, karate of aangepast
sporten in Middelharnis/Sommelsdijk. MSV&AV Flakkee, De Jonge Spartaan, Kiyozumi en Sport4All
GO stellen de trainingen open voor niet-leden. Wil je meedoen? Kijk op www.gosportencultuur.nl
voor de trainingstijden en meld je aan. Op zoek naar activiteiten in andere kernen op
Goeree-Overflakkee? Neem gerust een kijkje op de website.
Tot slot.
Rest mij u tot slot van deze nieuwsbrief een mooi weekend toe te wensen.
Met vriendelijke groet, ook namens het team,
Albert
Vakantie en vrije dagen 2020 - 2021 - worden later aangevuld met studiedagen e.d.
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
2e Pinksterdag
Zomervakantie:

ma 19 oktober 2020 t/m vrij 23 oktober 2020
ma 21 december 2020 t/m vrij 1 januari 2021
ma 22 februari 2021 t/m vrij 26 februari 2021
vrij 2 april 2021
ma 5 april 2021
di 27 april 2021
ma 3 mei t/m vrij 14 mei 2021 (let op inclusief Hemelvaart)
ma 24 mei 2021
ma 19 juli 2021 t/m vrij 27 augustus 2021

De andere vrije dagdelen of dagen worden opgenomen in de jaarkalender 2020-2021 die u
binnenkort ontvangt.

