
 
 
 
 
 
 
 
  Verbinding Plezier Ontwikkeling Beweging 
 
Ouderbericht 11 juni 2021 

 
 

Geachte ouders/verzorgers, 

Na u in de afgelopen weken vooral over Coronagerelateerde zaken te hebben geïnformeerd is het nu tijd 

voor een ouderbericht waarin ook ruimte is voor ander nieuws.  

Corona 

Toch beginnen we dit bericht nog met een bekend onderwerp. In de afgelopen weken hebben we u zo 

goed mogelijk proberen mee te nemen in het proces rond besmettingen, schoolsluiting en heropening. 

Waar u vragen had, heeft u deze gesteld en op zich zijn we daarover tevreden. Helaas heb ik in de 

afgelopen week gemerkt dat over de heropening en het moment waarop kinderen weer naar school 

konden, wat onduidelijkheid is ontstaan. Gelukkig is alles goed gekomen en zijn (alle) leerlingen weer op 

school. Terugkijkend had dat laatste stukje in de communicatie wat duidelijker gekund.  Tegelijkertijd 

merk ik wel dat als er vragen zijn, dat deze gesteld worden. Dat is fijn. Op die manier is er sprake van 

verbinding en open communicatie. Het is fijn dat de Sprankeling weer open is! 

Zoals u weet willen we graag dat de kinderen zo onbezorgd mogelijk naar school kunnen. Met 

inachtneming van de Coronamaatregelen hopen we nog een paar leuke laatste weken van dit schooljaar 

te hebben met elkaar. 

Eindtoets groep 8 

In de afgelopen weken zijn de uitslagen van de eindtoets van groep 8 gedeeld met leerlingen en ouders. 

We zijn tevreden over de resultaten. Zowel van de leerlingen als van de groep als geheel. De totaalscore 

lag boven het landelijk gemiddelde. Onze leerlingen hebben laten zien wat ze kunnen. Deze toets meet 

slechts een deel van de talenten. Wij zijn enorm trots op onze kanjers van groep 8! Ook onze 

complimenten voor alle meesters en juffen die deze kinderen de afgelopen jaren les hebben gegeven. We 

laten ze straks met een gerust hart gaan naar het VO en hopen op een paar mooie laatste weken! 

Schoolreizen en laatste termijn ouderbijdrage 

In alle groepen is nagedacht over een passende activiteit voor de leerlingen. Voor alle groepen zijn de 

plannen (bijna) gereed. U bent of wordt door de groepsleerkrachten geïnformeerd We hebben 

geprobeerd de kosten zo laag mogelijk te houden. In een uitgebreider bericht met verdere details over 

de schoolreis van uw kind(eren) vanuit de leerkracht(en) wordt u hierover geïnformeerd. De kosten van 

de schoolreis worden binnenkort geïnd via de ouderbijdrage, waarvan ook de laatste termijn nog in 

rekening wordt gebracht. 

Een overzicht van de reisjes (nadere info volgt via de leerkracht(en) van de groep(en): 

16 juni  groep 1-2 Sanjesfertier (Feanwâlden) 

16-17-18 juni groep 8  Kamp in Damwâld en omstreken 

30 juni  groep 3-4 Alde feanen (Earnewâld) 

2 juli  groep 5-6 Ponypark (Slagharen) 
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Rapportgesprekken 

Vanaf komende maandag 14 juni a.s. wordt na schooltijd de uitnodiging voor de oudergesprekken 

verstuurd via Parro. In groep 7 kunnen de kinderen, vanwege de schoolkeuze na groep 8, als ze willen, 

aanschuiven bij het deel over het advies. In de andere groepen betreft het oudergesprekken zonder de 

kinderen. De gesprekken voeren we ook deze keer nog via Teams. 

Groepsindeling 

We werken ondertussen hard aan de voorbereidingen voor het nieuwe schooljaar. De indeling van de 

leerkrachten voor de groepen is (bijna) rond. Wanneer er geen onverwachte dingen gebeuren, blijven alle 

collega’s werkzaam binnen onze school. Dat is fijn! Er is ook nog enige vacatureruimte. Volgende week 

wordt de formatie ook besproken met de MR van de school. In de week van de rapportbesprekingen 

krijgt u van de huidige leerkracht van uw kind te horen in welke groep en bij welke leerkracht uw zoon of 

dochter in de klas komt. Bij het maken van een goede groepsindeling worden een aantal zaken 

gewogen: we houden o.a. rekening met broertjes/zusjes, sociale interactie (vriendjes/vriendinnetjes) en 

begeleidingsbehoefte. Op basis daarvan wordt een indeling gemaakt. We delen binnenkort de verdeling 

van de leerkrachten over de groepen. 

Project beweging 

We sluiten het project beweging af met de leerlingen. Door de sluiting van onze school is het project 

ingekort. Ouders op grote schaal in de school uitnodigen vinden we nog niet verstandig. Daarom wordt 

er een film gemaakt van de activiteit van elke groep. U wordt binnenkort verder geïnformeerd. 

Terugkoppeling enquête verkeerssituatie Campus 

Binnenkort wordt u via de nieuwsbrief van de Campus verder geïnformeerd over de uitkomsten en het 

vervolg. 

 

Belangrijke data: 

Week van 14 juni: Afsluiting project ‘beweging’  

16 juni:   Schoolreis groep 1-2 

16-17-18 juni:  Kamp groep 8 

Week van 28 juni:  Gesprekken n.a.v. rapport (uitnodiging volgt via Parro vanaf 14 juni) 

30 juni:   Schoolreis groep 3-4 

2 juli:   Schoolreis Slagharen 

Maandag 5 juli: 12:30-14:00 uur ‘overstapmoment’;   

kennismaken met de nieuwe groep en leerkracht(en)  

Woensdag 7 juli: Overdracht leerlingen (alle kinderen vrij) 

Donderdag 8 juli: Laatste schooldag leerlingen Sprankeling meesters en juffendag 

Vrijdag 9 juli:  Begin zomervakantie voor leerlingen (leerlingen vrij) 

 

Contact 

Mocht er iets zijn dat u met me wilt delen dan kunt u me bereiken via de mail: 

m.boersma@pcbodantumadiel.nl 


