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• Geplande festiviteiten 

Het einde van het schooljaar komt 

langzamerhand dichterbij, dit is de 

tijd dat we normaliter druk bezig 

zijn met de voorbereidingen voor 

de schoolkampen, themadagen, het 

zomerfeest en de musical.  De mu-

sical is inmiddels opgestart, mees-

ter Joep gaat de musical de ko-

mende weken gewoon met de kin-

deren oefenen, hulp van ouders is 

hierbij nog niet mogelijk. Hoe we 

de opvoering van de musical t.z.t. 

gaan realiseren is nu nog niet dui-

delijk, maar we houden u op de 

hoogte.  Voor de themadagen, de 

schoolkampen en het zomerfeest 

voor de kleuters moeten we voor-

alsnog rekening houden met ver-

schillende scenario’s. Op dit mo-

ment is er nog geen toestemming 

om deze door te laten gaan. Ech-

ter; we denken graag in mogelijk-

heden en de leerkrachten zijn in-

middels begonnen met voorzich-

tige voorbereidingen, helaas nog 

zonder ouderhulp.  

 
     

Eén van de scenario’s is dat de fes-

tiviteiten door mogen gaan zonder 

hulpouders, maar met alleen leer-

krachten als begeleiders. We be-

grijpen dat deze onzekerheid voor 

de ouders die zich opgegeven 

hebben om mee te gaan of mee te 

helpen heel vervelend is. We zijn 

ons ervan bewust dat u als hulpou-

der plaats heeft gemaakt in uw 

agenda om te helpen en wellicht 

komt er ook nog een moment 

waarop besloten wordt dat hulpou-

ders welkom zijn.  

Zodra we meer weten houden we 

u natuurlijk op de hoogte!  

 

•  Vanuit de M.R.  

Op 15 april heeft de M.R. weer 

vergaderd. De volgende punten 

kwamen o.a. aan bod:   

- Het sociaal veiligheidsplan. We 

bespraken kort wat er is veran-

derd/of moet veranderen ten op-

zichte van afgelopen jaren. Vervol-

gens heeft de M.R.  hiermee inge-

stemd.  

- Nieuwe structuur advies-

team Spelwert. Het Management-

team (M.A.T.) wordt volgend 

schooljaar gewijzigd. Rian stopt per 

1 augustus als Adjunct-directeur. 

Komend schooljaar zal het Manage-

mentteam bestaan uit Bart, Sandra 

(bovenbouw coördinator) en Karin 

(onderbouw coördinator. Taken 

worden herverdeeld.   

-Verder werd de bestuursforma-

tie en de begroting op bestuursni-

veau besproken.   

-NPO in relatie tot formatie.  

Het NPO is het geld dat de over-

heid beschikbaar stelt om achter-

standen en het gemis dat kinderen 

aan onderwijstijd hebben gehad te 

compenseren. Iedere school krijgt 

hiervoor geld. Dit kan op verschil-

lende manieren worden ingezet. 

We moeten in ieder geval de resul-

taten van de kinderen op cognitief 

en sociaal-emotioneel gebied in 

beeld brengen en vervolgens kan 

worden gekozen uit een menu-

kaart.”. De school moet voor het 

ontvangen van de NPO gelden een 

plan schrijven.  

-Het vakantierooster was al rond, 

maar de studiedagen moeten nog 

worden ingepland. Zodra dit is ge-

beurd gaat de M.R. dit voorstel door-

nemen.  

- Schoolrooster na de meivakantie.  

- Frans van Beers gaf aan dat hij don-

derdag 27 mei voor het laatst deel-

neemt aan onze vergaderingen 

als M.R. voorzitter. We gaan dan op 

gepaste wijze afscheid nemen van een 

zeer gedreven en gewaardeerd 

M.R. lid. Komend schooljaar zal 

de M.R. bestaan uit 2 ouders en 2 

teamleden.    

Voor meer informatie over onze bij-

eenkomst kan u altijd de notulen op 

de website raadplegen.  

 

• Toetsweken  

In de weken van 31 mei t/m 11 juni 

staan op de kalender de toetsweken 

gepland voor de groepen 3 t/m 7.  

Door Corona zijn de vorige Cito-

toetsen op een later moment afgeno-

men. De E toetsen willen we dan ook 

een paar weken opschuiven. De 

toetsweken zullen nu plaatsvinden 

van 14 t/m 25 juni.  We laten het u 

via Parro weten wanneer u de resul-

taten in ParnasSys kunt bekijken.  

 

• Maandag 24 mei 

Aanstaande maandag 24 mei is het 

tweede Pinksterdag en hebben alle 

groepen dus vrij.  

   
 

Kalender: 

- maandag 24 mei: 2e pinksterdag vrij  

- van 14 t/m 25 juni: afname Cito 

toetsen  
 

Met vriendelijke groet, ook namens 

het team, 

 

Bart en Rian 


