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We naderen de finish! 

Over twee weken sluiten we een zeer 

bijzonder jaar af zoals het hoort: met mooie 

momenten voor alle kinderen, met toetsen, 

een rapport, opruimen en een eindfeest! Dat 

eindfeest is volgende week donderdag na 

schooltijd. We hopen heel veel van u weer te 

zien dan! 

Volgt u ons al? 

Op Instagram staan geregeld weer nieuwe 

foto’s. Insta gebruiken wij naast Parro om 

onze school te laten zien aan anderen. 

Mogelijk ook nieuwe ouders die een school 

zoeken voor hun kind. Hoe meer er geliket en 

gedeeld wordt, hoe meer ouders zien hoe we 

als school graag goed onderwijs geven. Fijn als 

u daarbij helpt! 

 

Toetsen  

Twee keer per jaar worden alle kinderen 

vanaf groep 3 getoetst met het CITO 

leerlingvolgsysteem. Rekenen, technisch en 

begrijpend lezen en spelling (afhankelijk van 

in welke groep uw kind ziet). Wij gebruiken 

deze toetsen om twee redenen: allereerst om 

te zien of uw kind voldoende is gegroeid. Niet 

ieder kind kan een even hoge score halen en 

dat is geen probleem, ieder kind is anders. We 

willen wel graag dat elk kind zich ontwikkelt. 

Als we zien dat er te weinig groei is, gaan we 

kijken waar dat aan ligt en wat we daaraan 

kunnen veranderen.  

De tweede reden waarom we toetsen is om 

onszelf een spiegel voor te houden. Wat is er 

in ons onderwijs goed gelukt en wat kan er 

beter? Dan kijken we naar elke groep en naar 

de hele school. Zijn er vakken die eruit 

springen, wat valt er op? Op die manier 

stellen we onszelf als team doelen voor het 

nieuwe schooljaar.  

Nu was dit jaar een heel bijzondere, vanwege 

de lockdown. We zijn erg benieuwd hoe dit 

terug te zien is in de resultaten. Omdat we 

volgend jaar extra mensen kunnen inzetten in 

de school, hopen we ons onderwijs nog beter 

te maken. Over onze onderwijsdoelen in het 

nieuwe schooljaar komt meer in een volgende 

nieuwsbrief. 

Rapport mee: 16 juli 

Op de kalender staat dat er op 15 juli een 

inkijkmoment is voor het rapport. Dat vervalt, 

omdat ouders nog niet allemaal tegelijk in de 

school mogen komen.  

We geven alle kinderen hun rapport mee op 

16 juli (in plaats van 22 juli). Mocht u nog 

vragen hebben over het rapport, doet u dan 

een berichtje hierover naar de leerkracht via 

Parro. Dan hopen we dat we toch iets kunnen 

doen ter vervanging van het inkijkmoment! 

Vakanties en studiedagen in het nieuwe 

schooljaar 

Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, hierbij 

de planning voor 2021-2022. Dan weet u 

wanneer u uw vakanties kunt plannen (en 

wanneer niet) en wanneer de studiedagen 

van het team zijn gepland. 
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Herfstvakantie  
Maandag 25 tot en met vrijdag 29 oktober 2021  
 
Kerstvakantie   
Maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 7 
januari 2022  
 
Voorjaarsvakantie   
Maandag 28 februari tot en met vrijdag 4 maart  
2022  
 
Goede Vrijdag en Pasen  
Vrijdag 15 en maandag 18 april 2022  
 
Meivakantie    
Maandag 25 april tot en met vrijdag 6 mei 2022 
 
Hemelvaart    
Donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2022  
 
2 e Pinksterdag   
Maandag 6 juni 2022  
 
Zomervakantie   
Maandag 25 juli tot en met vrijdag 2 september 
2022 

 

Om met elkaar door te praten over waarom, 

hoe en wat wij willen ontwikkelen als school, 

gebruiken wij teamdagen verspreid door het 

jaar. Ook zijn er taakdagen, dan zijn de 

kinderen vrij en werken leerkrachten aan 

andere taken. 

 

In 2021-2022 zijn onze team- en taakdagen 

gepland op 21 september, 25 november, 24 

december, 24 januari, 16 maart, 25 mei, 21 

juni en 22 juli. 

 

Hoogbegaafdheid/ ontwikkelingsvoorsprong. 

Sinds dit schooljaar werkt juf Matthea Quist 

als hoogbegaafdheidsexpert op onze school. 

Dat blijft volgend jaar zo. Wij merken dat het 

goed is voor kinderen die sneller/anders 

ontwikkelen om op sommige momenten extra 

ondersteuning te krijgen. Dat gaat dan vooral 

om het leren hoe je moet leren en over het 

sociaal emotioneel welbevinden. Die 

momenten zijn fijn, maar het gaat uiteindelijk 

om alle momenten de hele week in de eigen 

groep. Juf Matthea is er daarom ook om met 

leerkrachten mee te denken over een goed 

aanbod in de groep. Ook zijn er leerkrachten 

die volgend schooljaar extra scholing gaan 

volgen op dit gebied en zullen we er als team 

een studiedag aan wijden. 

Straks lekker vakantie: boekntrip! 

Over twee weken, op 22 juli, is de laatste 

schooldag voor de kinderen. Heerlijk om zes 

weken vrij te hebben en met andere dingen 

bezig te kunnen zijn.  

Wil je in de vakantie lekker blijven lezen? Dat 

is zo belangrijk voor alle kinderen! Daarom 

wijzen we u op deze link: 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.h

tml 

“Tijdens de zomeractie van 

Jeugdbibliotheek.nl kun je de mooiste 

verhalen beleven. Gewoon op je telefoon of 

tablet. Met de gratis online Bibliotheek-app 

download je de leukste e-books en 

luisterboeken. Voor iedereen tussen de 0-18 

jaar. Ook als je nog géén lid bent van de bieb.” 

 

VLOTte Babbel 17 verschijnt op 9 juli.  

Team van Het Vlot 

 

https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html
https://www.jeugdbibliotheek.nl/boekntrip.html

