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Nr. 17 – Vrijdag 26 juni 2020 

Beste ouders/verzorgers, 

Het schooljaar zit er bijna op. Nog een weekje 

en dan begint de zomervakantie.  

Het was een heel bijzonder jaar! Nadat we in 

januari een positieve beoordeling van de 

inspectie kregen, rolden we met z’n allen in 

een lockdown. Dat was voor iedereen 

volkomen onverwacht. We hebben ons  

allemaal moeten aanpassen aan de nieuwe 

situatie. De collega’s stonden voor een pittige 

uitdaging om op zeer korte termijn online 

lessen aan te bieden, regelmatig contact met 

de kinderen te hebben en de ontwikkeling zo 

goed mogelijk te volgen. De kinderen zagen 

hun klasgenootjes niet meer en het dagritme 

en de lessen waren erg anders. We realiseren 

ons dat het voor ouders/verzorgers ook flink 

schipperen is geweest. Het zal vast niet 

iedereen even gemakkelijk zijn afgegaan. Wij 

hebben in ieder geval veel waardering voor de 

manier waarop jullie dit samen met de 

kinderen hebben opgepakt. Onze 

complimenten daarvoor! Laten we hopen dat 

het komende schooljaar een ‘normaal’ 

schooljaar wordt! 

Vriendelijke groeten van Yvonne Gerdes 

 

 

Personeel 

Via SchouderCom bent u al op de hoogte 

gebracht van het vertrek van juf Alicia Tibbe 

(groep 7) en juf Linde Evers (groep 1/2). Beide 

invalsters kunnen helaas niet blijven. Alicia 

gaat na de zomervakantie werken op obs ’t 

 

  

Swarte Meer. Wat Linde gaat doen, is nu nog 

niet bekend. Wij vinden het erg jammer dat 

deze collega’s ons moeten verlaten. Ze zijn 

een onderdeel van het team geworden. Het 

afgelopen jaar hebben ze een groot aandeel 

gehad in het verbetertraject op De Runde. 

Daar zijn we erg blij mee. Alicia en Linde, 

ontzettend bedankt voor jullie inzet en 

inbreng. We gaan jullie missen!  

 

Voor de vervanging van juf Janneke Lamain 

komt juf Stefanie de Ridder na de 

zomervakantie in groep 1/2. Stefanie komt 

dinsdagochtend kennis maken met de 

kinderen in de nieuwe groep 1/2.  

Groepsindeling 

De nieuwe groepsindeling gaat er als volgt uit 

zien: 

Groep 1/2  Juf Stefanie de Ridder 

Groep 3/4  Juf Gerda Luiken en  

juf Linda Hobers 

Groep 5/6 Juf Janet Haneman en  

juf Marieke Lange  

Groep 7  Juf Grietje Havinga en  

juf Marieke Lange  

Groep 8 Juf Marloes Menzen 

 

Komend jaar hebben we een aantal studenten 

die de opleiding tot onderwijsassistent volgen. 

Deze studenten gaan stagelopen in groep 3/4 

en 5/6. Ze ondersteunen de leerkrachten in de  
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combinatiegroepen.  

Komende dinsdag gaan alle kinderen 

‘doorschuiven’ naar hun nieuwe groep om 

alvast even kennis te maken met de nieuwe 

leerkracht(en).  

 

Bewegend leren 

U heeft ons woensdagmiddag misschien wel 

buiten op het grasveld zien zitten en ‘spelen’ 

in een grote kring. Samen met de collega’s van 

De Meent hadden we de startbijeenkomst 

‘Bewegend leren.’ We gaan met beide scholen 

meer bewegend leren in alle groepen. 

Woensdagmiddag hebben we ca. 10 

verschillende werkvormen zelf uitgeprobeerd. 

Deze werkvormen kunnen we zelf gaan 

toepassen in de klassen. Na de zomervakantie 

gaan we met het onderwerp verder. We zullen 

u dan meer informatie geven over het hoe en 

waarom van bewegend leren.  

 

 

 

 

Belangrijke data 

Maandag   29 juni MR 

Dinsdag  30 juni Doorschuiven en 

kennis maken in de 

nieuwe groep 

Woensdag 1 juli  Vossenjacht en 

spelletjes 

Donderdag 2 juli  Afscheidsactiviteiten 

groep 8  

Vrijdag  3 juli  Groep 8 uitzwaaien 

Vrijdag 3 juli Laatste Nieuwbrief  

Vrijdag  3 juli Kinderen om 12 uur 

vrij. Zomervakantie. 

 


