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AGENDA
14 juni
15 juni
17 juni

Juffen-/meesterdag
MR-vergadering
Groep 1/2/3 een voorstelling op school
Sportmiddag groep 4 t/m 8

22 juni
23, 24 en 25 juni
24 juni
25 juni
28 juni
29 juni

Alternatief schoolreis groep 1 t/m 6
Schoolkamp groep 7/8
Schoolzwemmen groep 4/5
Rapport mee groep 3 t/m 8 (groep 7 en 8 krijgen 22 juni hun rapport mee)
’s Avonds rapportgesprekken groep 3 t/m 7 van 18.00 t/m 21.00 uur
’s Middags rapportgesprekken groep 3 t/m 7 van 15.00 t/m 17.00 uur

1 juli
5 juli
6 juli

Schoolzwemmen groep 6/7/8
Studiedag: alle kinderen zijn vrij
Circus projectdag voor alle kinderen
Laatste schooldag groep 8
Doordraaiochtend; kennis maken met de nieuwe groep
Afscheid voor de kinderen en ouders van groep 8
Schoolzwemmen groep 6/7
Start zomervakantie om 12.00 uur voor iedereen!

7 juli
8 juli
9 juli

Van het team

Ondanks corona is dit schooljaar ontzettend snel gegaan. In deze nieuwsbrief zetten we de
laatste informatie van dit schooljaar op een rijtje en kijken we vooruit naar het schooljaar
2021-2022. We hebben onze ideeën voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
uitgewerkt en willen deze vast met u delen.
We laten vanaf maandag 14 juni een aantal maatregelen los. De richtlijnen zijn niet
aangepast, maar op basis van onze observaties denken we dat dit beter is voor onze kinderen.
We willen graag dat alle kinderen op school elkaar weer zien en met elkaar kunnen spelen.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat we de laatste weken van dit schooljaar samen kunnen
afsluiten. Dit betekent dat wij weer groepsdoorbroken gaan werken. Het technisch lezen in
instructiegroepen en het “Bouw” lezen pakken we weer op. Alle kinderen hebben weer samen
pauze en mogen spelen met wie en waar ze willen. We zullen de afspraken maandag nog
even weer herhalen. Verder laten we alles nog even zoals het was. Ouders/verzorgers komen
niet met de kinderen mee naar binnen en houden buiten de hekken van het plein afstand van
elkaar. Wanneer nodig komen volwassenen alleen in school met een mondkapje en het liefst
met afspraak. We begrijpen heel goed dat dit niet altijd mogelijk is.
Verder in deze nieuwsbrief
Informatie activiteiten
Einde schoolfruit
NPO
Bericht van de oudervereniging

Informatie activiteiten

In de laatste schoolweken staan er nog veel leuke en feestelijke activiteiten gepland waarover
we u willen informeren.
Maandag 14 juni: juffen-/meesterdag
Op 14 juni zal ons team onze verjaardagen met de kinderen vieren. Op deze dag krijgen alle
groepen ook een gastles. Voor deze activiteit is het belangrijk dat de kinderen geen groene
kleding dragen (ook geen groene sokken), ook fluorescerend groen, glanzend blauw en geel
zijn niet handig. Zouden jullie hier rekening mee willen houden? We willen jullie vragen
voor de ochtend- en middagpauze eten en drinken mee te geven. Wij zorgen daarnaast voor
een lekkere traktatie.
Donderdag 17 juni: sportmiddag groep 4 t/m 8
Vanwege de Corona-maatregelen gaat de jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 met
basisscholen uit de omgeving dit jaar niet door. In plaats daarvan hebben we voor groep 4
t/m 8 een sportmiddag georganiseerd op 17 juni. De activiteiten zullen allemaal buiten
plaatsvinden en worden begeleid door het team en een gastdocent. De gastdocent zorgt voor
zoveel mogelijk fietshelmen. Mocht uw zoon/dochter een fietshelm hebben, zou u deze dan
mee willen geven? We maken er een mooie, sportieve middag van!
Dinsdag 22 juni: schoolreis
Vanwege de Corona-maatregelen hebben we dit schooljaar gekozen om het schoolreisje voor
groep 1 t/m 6 op school te houden. Op 22 juni is er door de Oudervereniging een leuke dag
gepland met allerlei activiteiten rondom school. De kinderen hoeven voor de ochtenden middagpauze geen eten en drinken mee te nemen (ook groep 7 en 8 voor
de middagpauze niet), daarvoor wordt door de Oudervereniging gezorgd.
Dinsdag 6 juli: afsluitende feestdag en afscheid groep 8
In de laatste schoolweek houden we op 6 juli een afsluitende feestdag voor alle klassen.
Gastdocenten verzorgen voor ons een feestelijke, actieve dag in het thema Circus! Deze
feestdag is tegelijkertijd een afscheidsfeestje voor groep 8. Groep 1 t/m 7 zal deze dag ook
afscheid nemen van groep 8.
We moeten nog even afwachten welke coronamaatregelen tegen die tijd gelden. Mochten de
coronamaatregelen het toelaten willen we u aan het einde van de schoolmiddag uitnodigen
(tussen 13.45 en 14.15 uur) om te genieten van verschillende optredens. Noteer het daarom
vast voor de zekerheid in uw agenda!
Willen jullie hierbij denken aan..
Bovenstaande activiteiten vinden veelal buiten plaats. Willen jullie voor de sportmiddag, de
schoolreis en de afsluitende feestdag denken aan: dichte sport-/buitenschoenen, eventueel
een extra drinkfles en bij mooi weer insmeren met zonnebrandcrème én zonnebrandcrème
meegeven?

Nationaal Programma Onderwijs

De Rijksoverheid heeft 8,5 miljard euro beschikbaar gesteld om herstel en ontwikkeling na
corona in het onderwijs op te pakken. De analyse ter onderbouwing bij onze plannen is nog
niet helemaal afgerond. We nemen de analyse van de eindtoets hierin ook nog mee. We zijn
al wel begonnen om de plannen meer concreet te maken gericht op het behalen van de
gestelde doelen. De uitwerking van de plannen bespreken we met de MR. Vervolgens delen
we deze met het bestuur van Catent. Zij moeten de besteding van de NPO gelden
verantwoorden bij het ministerie OC&W. Daarom kunnen we pas over de gelden beschikken
als het bestuur toestemming heeft gegeven. Een klein tipje van de sluier:
Een deel van de gelden zetten we in voor Eigenwijze Anders. Wij gaan onze eigen
grenzen verleggen. Samen met de IJsselgroep gaan wij het beste onderwijs voor onze
kinderen in Lierderholthuis nog beter vormgeven. Het doel dat wij voor ogen hebben
is excellent onderwijs in verbinding met onze omgeving en maatschappij.
Een deel van de gelden zetten we voor het professionaliseren van het team. Een kind
heeft het meest baat bij goede leraren. En daarbij levert dit op de lange termijn de
meeste winst op.
Een deel van de gelden zetten we in gericht op persoonsvorming gekoppeld aan
wereldoriëntatie en cultuur. Om te weten wie je wilt zijn/worden moet je de
maatschappij leren kennen. Hier willen wij meer (les) tijd en aandacht aan besteden.

Een bericht van de oudervereniging
Geachte ouders/verzorgers,

Als eerste een hartelijk welkom aan de nieuwe ouders op onze
school! Hoewel de meesten ouders ons al wel kennen, willen wij via
deze weg met name de nieuwe ouders informeren over de Ouder
Vereniging. Daarnaast hebben we ook nog een vraag aan alle
ouders.
Wij zijn een groep van 8 ouders bestaande uit: Karin Tijs (voorzitter), Janet Askamp
(penningmeester), Linda Peters (notulist), Ilona Kalter, Boudewijn Giesen, Dorinda Kalter,
Annemarie aan het Rot en Irma Veldman.
De taak van de Ouder Vereniging (OV) is het helpen organiseren en uitvoeren van activiteiten
binnen school, maar ook buiten de schooltijden. Deze activiteiten zijn carnaval,
schoolschaatsen, de avond 4-daagse, schoolreisje, sinterklaas, kerst, klussendag, de
schoolfotograaf, koningsspelen en verder ondersteunen we de leerkrachten daar waar nodig.
We komen een keer per maand bij elkaar en informeren elkaar ook via de app in onze
appgroep als we in kleine werkgroepjes werken. Tijdens onze vergadering is er ook een
teamlid van school bij en hebben we nauw contact met de MR zodat we elkaar zo efficiënt
mogelijk kunnen informeren en op de hoogte kunnen houden. Formeel zit je 4 jaar in de OV.
Op moment zijn er weer OV leden die hun termijn erop hebben zitten en daarom onze vraag
aan jullie allen: Wie vindt het leuk om bij de OV aan te sluiten en gezellig met ons
mee te helpen activiteiten te organiseren voor onze kinderen. Je mag een van ons
aanspreken bij het schoolplein als het je leuk lijkt een keer aan te sluiten bij een vergadering
om al een beetje een beleving te krijgen van de Ouder Vereniging.
Mochten er vragen, ideeën of tips etc. zijn, kun je altijd bij een van ons terecht.
Met vriendelijke groet,
Linda Peters,
Namens de Ouder Vereniging

Schoolfruit

De kinderen hebben vorige week voor de laatste keer genoten
van het Europese schoolfruit en groenteprogramma.
In het kader van gezond gedrag willen we onze fruitdagen op
de woensdag t/m vrijdag voortzetten. We willen u daarom
verzoeken om deze dagen fruit of groente mee te geven. Wij
vragen om ook op de maandag en dinsdag aandacht te
hebben voor een gezond tussendoortje.

