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• Rectificatie vakantierooster 

2021-2022 

In het vakantierooster dat in de 

vorige nieuwsbrief stond klopt de 

datum van het einde van de zomer-

vakantie helaas niet. De zomerva-

kantie is van 23-07-2022 t/m  

04-09-2022.  

 

• Theoretisch verkeersexamen 

groep 7 

Woensdag 31 maart hebben de 

leerlingen van groep 7 hun theore-

tisch verkeersexamen. Als ze hier-

voor slagen mogen ze op woens-

dag 14 april het praktisch verkeers-

examen gaan doen. We wensen ie-

dereen alvast veel succes! 

      
 

• Studiedag: 2 april 

Vrijdag 2 april hebben wij als team 

een studiedag en zijn de kinderen 

vrij. Deze studiedag wordt gevolgd 

door tweede Paasdag op maandag 

zodat u een lekker lang weekend 

vrij heeft!  

 

• Week van de lentekriebels 

Vorige week zijn we gestart met 

lessen uit de methode “kriebels in 

je buik”.  Op maandag 15 maart 

stond er in elke klas een doosje 

met wat leuke spulletjes. Alle kin-

deren hebben zaadjes gezaaid en er 

zijn veel leuke lessen gegeven. De 

groepen 7 en 8 hebben ook een di-

gitale gastles gehad over diversiteit. 

Er zijn ook heel veel vragen ge-

steld! Natuurlijk gaan we door met 

de lessen.  

 

• Rapportgesprekken groepen 

1 en 2  

Denkt u eraan dat u deze week in 

kunt schrijven voor de rapportge-

sprekken van groep 1 en 2? 

 
• Vanuit de M.R. 

Woensdag 3 februari heeft de M.R. 

online vergaderd. 

Tijdens deze vergadering werd er 

eerst kennis gemaakt met Bart, de 

nieuwe directeur. 

Punten die verder op de agenda 

stonden. 

- Sociaal veiligheidsplan n.a.v. tevre-

denheidspeiling: dit punt is verscho-

ven naar een latere datum. Wel 

wordt dit punt snel binnen het 

Spelwert team verder uitgediept. 

- Themaraad personeel: Helga heeft 

iedereen bijgepraat vanuit haar rol 

als GMR-lid: twee nieuwe directeu-

ren binnen Stroomm, twee thema-

raden zijn samengevoegd, er wordt 

gezocht naar een nieuwe Arbo-

dienst, er wordt gewerkt aan een 

nieuw functiegebouw, gezondheids-

beleid wordt op poten gezet, de ri-

sico-inventarisatie evaluatie is afge-

rond, enquête onder personeelsle-

den rondom werken in coronatijd 

werd uitgezet. Binnenkort wordt 

binnen de GMR het bestuursforma-

tieplan besproken. 

- Coronaprotocol doorgenomen 

i.v.m. heropening van de scholen. 

(Met op 4 februari een extra bij-

eenkomst i.v.m. het toepassen van 

het protocol op de Spelwert) 

- Oriënterend onderzoek ander 

lesrooster: er is in december een 

enquête onder ouders en collega's 

uitgezet over een mogelijke, 

blijvende, wijziging van de schooltij-

den. We komen, als M.R. tot de con-

clusie dat het goed is dat deze vraag 

werd uitgezet. Er is echter te weinig 

draagvlak bij zowel ouders als leer-

krachten om over te stappen naar 

een wijziging van schooltijden.  (Dit 

staat volledig los van het coronaroos-

ter momenteel) 

 
• Spelen op het plein na school-

tijd 

Het grote plein is na schooltijd in ge-

bruik door de BSO van Smallsteps. 

Na schooltijd is het dan ook de be-

doeling dat alle kinderen direct naar 

huis gaan en niet op het plein blijven 

spelen.  

 

• Schoolfotograaf  

De schoolfotograaf stond gepland in 

april. Deze afspraak is door de O.R. 

(in overleg met de directie) afgezegd. 

De O.R. maakt een nieuwe afspraak 

voor juni. We willen in ieder geval dit 

schooljaar de schoolfotograaf zeker 

laten komen!  

   
Bijlagen: 

- Corona update 

Kalender: 

- 29-3 t/m 02-04: rapportgesprekken 

groepen 1 en 2 

-31-03: theoretisch verkeersexamen 

groep 7 

-02-04: studiedag: kinderen zijn vrij  

-05-04: tweede paasdag: vrij 

-07-04: volgende nieuwsbrief  

 
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, 

 

Bart en Rian 


