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Groep 7/8 werkt mee aan de toeristische informatieborden! 
Oldemarkt, Kalenberg, Beltschutsloot en Sint Jansklooster zijn de 
afgelopen weken voorzien van nieuwe informatiepanelen. Blokzijl 
werd in december al eigenaar van twee nieuwe informatiepunten. 
Deze vernieuwing is een project van de Stichting Weerribben-
Wieden waarmee zij bezoekers wil verleiden om het gebied te 
bezoeken en te verkennen. Bezoekers kunnen rondom de 
informatiepunten hun auto parkeren en bijvoorbeeld met de fiets 
of wandelend de omgeving verkennen. Dit hebben we samen tot 
stand gebracht.  
Dit project is een resultaat van nauwe samenwerking van de SWW 
met verschillende betrokken partijen, zoals het Plaatselijk Belang. 
In Oldemarkt hebben de kinderen van basisschool de Slinge 
meegewerkt. Zij hebben ideeën bedacht die passen bij de 
geschiedenis van Oldemarkt. Deze zijn vastgelegd in kunststof 
blokken die in de informatieborden worden gemonteerd.  
Harold Viscaal, directeur van de Stichting Weerribben-Wieden en 
wethouder Bram Harmsma, openen op 9 juli de informatiepanelen. 
Dit doen we graag samen met de leerlingen van 7/8 om 10.00 bij 
informatiepanelen rotonde Oldemarkt. Drie groepjes geven een 
presentatie over hun onderwerpen: De Buffelfarm, Het Mallegat 
en De Gierzwaluwen. 
 
5 juli kennismaken met de nieuwe klas en leerkracht!  
Elk jaar laten we de kinderen even kennismaken met de nieuwe 
leerkracht voor het nieuwe schooljaar. Het is fijn om te weten hoe 
je nieuwe klas eruit gaat zien. Ook juf Jerina en juf Melanie zullen 
hierbij aanwezig zijn. 
 
Kamp groep 7/8 
We hebben op de valreep toch een Kamp richting Ommen mogen 
organiseren voor groep 7/8. We hebben heel erg genoten. We 
hebben gelukkig op zeer kort termijn alles kunnen regelen en we 
hebben mazzel met het weer gehad. We hebben een klim en 
klauterparcours gevolgd en een vlot gebouwd. We hebben zelfs 
met het vlot een heel stuk kunnen roeien. We hebben heerlijk 
gezwommen in de Regge en ijsjes gegeten bij de beste ijsboer van 
Nederland! We waren heel blij met de hulp van Martijn en het was 
heel lief van Martijn en Rianne dat ze voor de barbecue vlees en 
drank hebben gesponsord!  
 
Update corona  
Het kabinet heeft besloten de geldende richtlijnen in het primair 
onderwijs te versoepelen per 26 juni 2021. Zo kan de 
cohortering van leerlingen worden losgelaten, mag groep 8 een 
eindmusical opvoeren voor een klein publiek, kunnen klassen weer 
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op excursie, schoolreisje en schoolkamp en mogen ouders (op 
uitnodiging) weer fysiek op school komen voor de 10 
minutengesprekken. Wel gelden hierbij nog steeds voor 
volwassenen de basisregels: 1,5 meter afstand, handen 
wassen/ontsmetten en blijf thuis bij klachten en laat je testen.   

  
Snottebellenbeleid blijft vooralsnog gelden (beslisboom is hierin 
leidend)  
Ook in het onderwijs blijft het belangrijk om vaak handen te 
wassen, afstand te houden en te testen bij klachten. Het 
snottebellenbeleid en bron- en contactonderzoek (BCO) blijft 
voorlopig gelden. Mede vanwege de risico’s die vakanties naar het 
buitenland met zich meebrengen tijdens de 
zomervakantie. Deze wijzigingen blijven waarschijnlijk van kracht 
tot de start van het nieuwe schooljaar, dan wordt de situatie 
opnieuw beoordeeld.  
  
Voor de zomervakantie ontvangt u nog een brief over hoe de 
opstart van het nieuwe schooljaar eruit al zien. De laatste 2 weken 
voor de zomervakantie zijn wij terughoudend in aanpassingen aan 
het bestaande beleid. Dit betekent dat we het 
halen/brengen en het gebruik van de 
verschillende ingangen er nog even inhouden. 
 
Juf Astrid geslaagd! 
Juf Astrid is geslaagd voor haar opleiding 
Middenmanagement. Van harte gefeliciteerd! 
 
Vanuit onze MR 
Maandag 21 juni was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. 
Peter liet ons vol trots de scores zien van de WMK. Alle leerlingen 
van groep 5 t/m 8 hebben de enquête ingevuld, alle leerkrachten 
en ook de respons van ouders was voldoende. Peter zal in deze 
nieuwsbrief meer duidelijk maken, maar we kunnen in ieder geval 
constateren dat onze school ruim voldoende tot goed scoort.  
 

Uitslag WMK-vragenlijsten  
Zowel in ons team als in de MR hebben we de uitslagen besproken 
n.a.v. de afgenomen Sociale Veiligheid vragenlijsten. Onderaan 
deze nieuwsbrief hebben we leuke ‘posters’ opgenomen t.a.v. de 
resultaten. Hieronder in ieder geval de belangrijkste gegevens:  
  
Uitslag leerlingen  
Responspercentage is 100% (uitstekend)  
Algehele beoordeling: 3.59 (goed)  
Cijfer voor veiligheidsbeleving: 8.6 

‘Ik heb het naar m’n zin op school’: 7.9 

  
Uitslag medewerkers  
Responspercentage is 100% (uitstekend)  
Algehele beoordeling: 3.91 (uitstekend)  
Cijfer voor veiligheidsbeleving: 9.5  
‘Ik heb het naar m’n zin op school’: 9.3  
  



Uitslag ouders  
Responspercentage is 56% (goed)  
Algehele beoordeling: 3.61 (goed)  
‘Mijn kind voelt zich veilig op school; ik geef de school voor 
veiligheid het cijfer’: 8.3 

‘Mijn kind heeft het naar zijn/haar zin op school; ik geef de school 
het cijfer’: 8.4 
  
Prachtige resultaten, waar we trots op zijn, en welke we vast willen 
houden! Mocht u n.a.v. deze gegevens, of vragen die u heeft 
achtergelaten de behoefte hebben om hier verder over door te 
praten, dan kunt u contact opnemen met meester Peter.   
 

Studiedag KiVa 

Aankomende maandag heeft het team een studiedag. Deze zal in 

het teken staan van onze nieuwe methode voor de Sociaal 

Emotionele ontwikkeling: KiVa. Denkt u eraan dat de kinderen vrij 

zijn? 

 

Schoolreisje groep 3 t/m 6! 

Het is ons gelukt om toch nog een schoolreis te organiseren voor 
de groepen 3 t/m 6! Deze is gepland op woensdag 30 juni. In 
verband met de Coronamaatregelen mogen we geen ouders 
meenemen als begeleiding, maar gelukkig gaan juf Astrid en 
meester Peter mee, waardoor we toch kunnen gaan!  
 
Studiedagen 2021-2022 (om alvast te noteren) 
De kinderen zijn (extra) vrij op de volgende data i.v.m. 
studiemomenten van het team: 

- Vrijdagmiddag 10 september om 12.00 uur zijn de groepen 
5 t/m 8 ook vrij  

- Vrijdag 15 oktober  
- Woensdag 12 januari 2022 
- Maandag 14 februari 2022 
- Donderdag 16 juni 2022 
- Maandag 4 juli 2022 

 
Herhaling: Formatie 2021-2022 

In de vorige nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de formatie en 

groepsindeling van het nieuwe schooljaar.  

 

Groep 1-2: Juf Elca, juf Ingrid en juf Joke  
Groep 3-4: Juf Bea en juf Astrid  
Groep 5-6: Juf Helma en juf Melanie 

Groep 7-8: Juf Jerina en juf Melanie 
 

• Juf Joke zal ondersteunend blijven in de groepen 1/2 voor 
extra hulp en begeleiding 

• We kiezen ervoor om groep 3/4 volgend jaar 4 ochtenden 
in de week te splitsen. Dit heeft o.a. te maken met de 
groepsgrootte en de aanvankelijke processen op taal- en 
rekengebied die we extra aandacht willen geven 

• Juf Melanie zal ondersteunend zijn in de groepen 5 t/m 8 
voor extra hulp en begeleiding 

 
Zodoende hebben we in alle groepen extra mankracht kunnen 
formeren wat ten goede komt aan onze kinderen! 



 
 

 

 

Herhaling: Vakantierooster 2021-2022 

  
Herfstvakantie                    18 t/m 22 oktober 2021  
Kerstvakantie                      27 december t/m 7 januari 2022  
Voorjaarsvakantie              21 t/m 25 februari 2022  
Goede Vrijdag en Pasen    15 t/m 18 april 2022  
Meivakantie                         25 april t/m 6 mei 2022  
Hemelvaartsdag                  26 en 27 mei 2022  
Pinksteren                            6 juni 2022  
Zomervakantie                    18 juli t/m 26 augustus  
 
Nieuwsbrief    
De nieuwsbrief wordt elke twee weken gemaild. De volgende 
nieuwsbrief kunt u op 9 juli 2021 verwachten.   
 
Aanwezigheid directie: 

Meester Peter: Maandag en woensdag 

Juf Astrid: Maandag t/m vrijdag 



 

 


