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Tot de zomervakantie
De laatste twee weken van schooljaar 2019/2020 zijn aangebroken. Een drukke periode die in het teken
staan van zorgvuldig afwikkelen van dit schooljaar, als ook de voorbereidingen voor komend schooljaar.
Cito’s en groepsplannen
In de afgelopen weken hebben we in alle groepen cito’s afgenomen. De doelstelling van deze cito’s was
niet zozeer om de individuele scores van kinderen te beoordelen, maar om de stand van zaken in de
groep te meten. Waar staat de groep als het gaat om de leerstof en wat betekent dat ook voor het leerplan
voor volgend jaar? Elke leerkracht maakt een groepsplan voor de overdracht aan het
(bouw)onderwijsteam van volgend schooljaar.
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Oudergesprekken
De oudergesprekken die wij met u hebben in de komende week, zijn - samen met ons eigen beeld en de
resultaten tot nu toe -een belangrijk uitgangspunt voor het individuele leerplan van uw kind. Van het
oudergesprek wordt verslag gemaakt en dat verslag is een belangrijk uitgangspunt in de overdracht voor
de leerkrachten van volgend jaar. In de driehoek school - kind en ouder, kijken we samen naar
ontwikkeling van uw kind en wat daarin belangrijk en nodig is.
Overdracht
Na de zomervakantie, voor de start van het nieuwe schooljaar, bespreekt de huidige leerkracht in het
kader van overdracht, het groepsplan en alle leerlingen afzonderlijk met het leerkrachtenteam van de
betreffende bouw.
Uitwerkingen voor volgend jaar
Momenteel zijn we per bouw en schoolbreed bezig met de uitwerkingen voor volgend jaar. Welke doelen
en resultaten streven we na, gelieerd aan de kernwaarden? Hoe ziet het programma eruit per dag en per
week? Welke vakken geven we wanneer en in welke samenstelling? Hoe vormen we de groepen per vak?
Hoe maken we per leerling een rooster? We maken hierbij gebruik van de ervaringen en praktische tools
van andere scholen die dit pad eerder zijn ingegaan. Zowel PlatOO scholen als andere. Voor de
zomervakanties zijn de onderwijs schema's en de werkwijze klaar. Ik zal u daar in de laatste nieuwsbrief
meer over vertellen.
Verder zijn we bezig met de inrichting van de lokalen. Die zullen er anders uitzien. Per bouw inrichting
voor instructie, groepswerk en vrij werken. Bouw 1,2,3 hebben volgend schooljaar de beschikking over de
(huidige) lokalen van 1,5 en 6, bouw ⅘ komt in de huidige lokalen van groep 2 en 3 en 6, 7, 8 in de
(huidige) lokalen 4, 7 en 8. We zijn bezig met de aanschaf van aangepast meubilair en de lokalen richten
we de week voor de start van het nieuwe schooljaar in.
In de week voor de zomervakantie bespreken we in de bouwteams alle leerlingen individueel (uit de
overdracht van de huidige leerkracht en de oudergesprekken) en bepalen we een programma op maat.
Verder hebben we die week een teamdag waarin we de laatste puntjes op de i zetten en de
communicatie/informatie voor u en jullie kinderen opstellen en uitdoen.
Schooljaar 2020/2021
Ouderparticipatie nieuwe onderwijsaanpak
Zoals gezegd, willen wij graag nauwe ouderbetrokkenheid in de onderwijsveranderingen die we volgend
schooljaar gaan invoeren. Eerder liet ik u weten dat we met een goede basis gaan starten die we in de
loop van het schooljaar verder gaan uitbouwen, op basis van de eigen ervaringen en de feedback van
leerlingen en ouders. Wat betreft de leerlingen krijgt de nieuwe leerlingenraad een duidelijke rol. Als het
gaat om de feedback van ouders op het groepsoverstijgend en thematisch lesgeven, willen wij graag een
klankbordgroep inrichten, gevormd uit ouders van elke bouw, die we maandelijks (digitaal of soms live)
consulteren. Na de zomer zal een oproep daartoe herhaald worden, maar als u nu al wilt aangeven dat u
graag in deze klankbordgroep deel wilt nemen, stuurt u dan een mailtje naar Sandra.
1e thema (tot de herfstvakantie): Back to school
In mijn videoboodschap en presentatie liet ik u al weten dat wij volgend schooljaar in alle bouwgroepen,
zo veel mogelijk thematisch gaan werken. Een werkgroep binnen het team is bezig met het opstellen van
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een voorstel voor de thema’s voor de eerste helft van schooljaar 2020/2021. In de openingsvergadering
van het team beslissen we over de eerste 3 thema’s (vanaf de herfstvakantie tot en met 22 maart 2021)
(zie daarvoor de eerder verstuurde jaarplanning)). We kiezen er bewust voor om niet alle thema’s al aan
het begin van het jaar vast te stellen, omdat we graag de ervaringen uit de eerste helft van komend
schooljaar meenemen voordat we de laatste serie thema’s vaststellen.
Het start thema waarmee we na de zomervakantie gaan werken hebben we wel al vastgesteld in het team
en dat is: Back to school. In het tijdsblok tot aan de herfstvakantie besteden we onder de vlag van dit
thema vooral aandacht aan de nieuwe structuur en sociaal emotionele onderwerpen. U kunt daarbij
denken aan: hoe werken wij samen? Hoe spelen wij met elkaar? Hoe gaan we met elkaar, spullen en de
natuur om? Onderwerpen als pesten, eigenheid en eigenaarschap op het eigen leerproces zullen daarbij
ook zeker aan de orde komen. Zoveel mogelijk vakken richten we aan de hand van dit thema, op basis van
de bijbehorende leerdoelen per groep, in.
Engels (Join In)
Vanaf komend schooljaar krijgen alle kinderen van de Krommen Hoek (dus groep 1 tot en met 8) Engelse
les. Uiteraard qua hoeveelheid en niveau, aangepast aan de leeftijd van de kinderen. Met het oog op de
internationaliserende samenleving en de context van onze school in de Brainport regio, vinden wij het
belangrijk dat onze kinderen spelenderwijs in contact komen met de Engelse taal. En niet alleen in de
bovenbouw. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede startbasis in het Engels onze kinderen in hun
vervolgstappen in het middelbaar onderwijs van pas zullen komen. De methode die wij het beste bij onze
ambities en onderwijsaanbod van de toekomst vinden passen, is Join In van uitgeverij Malmberg. De
leerdoelen en de thematische en interactieve manier van leren per leeftijd, past heel goed in de koers die
wij ingaan. Het team heeft inmiddels een uitgebreide introductie gehad en gaat na de zomer vol
enthousiasme aan de slag. Al is het lesgeven in het Engels voor iedereen best even spannend!
(Ouder) werkgroepen
Corona legde ook de werkgroepen van ouders met school stil. Zoals de werkgroepen Duurzaamheid en
Communicatie. Ook de bieb commissie en evenementencommissie waren de afgelopen maanden minder
actief. De tuincommissie is gelukkig wel een paar keer in actie geweest (waarvoor dank aan alle
betrokken ouders). De werkgroep Educatief Partnerschap die we in het laatste kwartaal hadden willen
samenroepen, is niet van start kunnen gaan. Graag laten we al deze werkgroepen met de ouders die
daarvoor hun enthousiasme/interesse hebben getoond of zitting hebben, doorlopen in het nieuwe
schooljaar. Daarnaast starten we dus met de eerder genoemde klankbordgroep op de
onderwijsvernieuwing. Hopelijk kunnen we alle werkgroepen en commissies aanvullen met nieuwe,
enthousiaste ouders die zich verbonden voelen met een van de onderwerpen. Daarvoor zullen we begin
van het nieuwe schooljaar in de nieuwsbrief en op de centrale infoavond op 1 september het animo
inventariseren. Eerder interesse tonen kan door een mailtje aan Sandra te sturen.
Rookvrij schoolplein
Met ingang van het nieuwe schooljaar is het wettelijk verplicht om alle schoolpleinen/schoolterreinen
rookvrij te maken. Dat betekent dat er in en rond de school niet meer gerookt mag worden. Niet door
ouders en niet door personeel. Dat is normaal niet zo een probleem bij ons op school, maar geldt dus ook
voor de evenementen volgend schooljaar zoals de kerstactiviteit en het slotfeest.
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Verkiezingen MR
De termijn van de huidige leden van de MR (medezeggenschapsraad) (zowel voor de personeelsgeleding
als voor de oudergeleding) zit erop. Dat betekent er voor een nieuwe termijn verkiezingen worden
uitgeschreven. Deze week volgt een mail van de MR met meer uitleg.
Kamp groep 6,7 en 8
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we eind september gewoon op kamp met (de nieuwe) groep 6, 7 en 8.
Het kamp vindt plaats van woensdag 30 september tot en met vrijdag 2 oktober. De bestemming is De
Leijgraaf in Vorstenbosch; een locatie waar we alle kanten mee uit kunnen. Inmiddels zijn de
bovenbouwleerkrachten samen met een enthousiaste groep ouders (gemixte vertegenwoordiging uit alle
groepen) al druk bezig met de voorbereidingen. Ouders van de nieuwe groep 6, 7 en 8 hebben via
Schoolkassa van Parnassys een link gekregen om de kampbijdrage te betalen. Iedereen die nog niet
betaald heeft, vragen we dat iig voor de zomervakantie te doen.
Agenda
Maandag 29 juni - vrijdag 3 juli: oudergesprekken.
Donderdag 2 juli: generale repetitie musical groep 8 (in het bijzijn van groep 5,6 en 7);
Vrijdag 3 juli: voorlaatste teamvergadering;
Zaterdag 4 en zondag 5 juli: opvoering musical groep 8 voor familie in Vestzaktheater;
Woensdag 8 juli: slotactiviteit met alle groepen (u bent welkom voor het gezamenlijke optreden op het
veld naast school tussen 12.15 uur en 12.30 uur) en afscheid groep 8. Laatste schooldag groep 8;
Vrijdag 10 juli: laatste schooldag overige groepen en begin zomervakantie;
Dinsdag 18 augustus: openingsvergadering team;
Maandag 24 augustus: eerste schooldag schooljaar 2020/2021;
Dinsdag 1 september: info avond voor alle bouwgroepen (indien dit lukt binnen de RIVM richtlijnen;
anders volgt nadere informatie).
Bericht van de oudervereniging over de ouderbijdrage
Naar aanleiding van de brief over de ouderbijdrage, hebben we van 7 kinderen de ouderbijdrage nog
mogen ontvangen. Daarvoor hartelijk dank. Mocht u de ouderbijdrage dit jaar nog niet betaald hebben,
zou u dit dan alsnog willen doen? Alleen dan kunnen er extra activiteiten georganiseerd worden en
kunnen de kinderen dit jaar spetterend afsluiten.

