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Enkele data
19-22 april: IEP-toetsen

23 april: Koningsspelen (kinderen vanaf 12:45 uur vrij)

26 april t/m 7 mei: Meivakantie

13+14 mei: vrij vanwege Hemelvaart

17 mei: vrij vanwege studiedag

18 mei: infobulletin mee

24 mei: vrij vanwege Tweede Pinksterdag

28 mei: NL-doet (ovb)

Beste ouders en verzorgers,
Een behoorlijk hectische periode ligt achter ons. Ineens een melding van een positief geteste leerling en de 
onzekerheid die daarop volgde. Daarna nog 2 leerlingen positief, iedereen naar huis en online lessen, 
tegenstrijdige berichten, tests (soms zelfs 2) of quarantaine. Maar nu zijn we er weer. De kinderen gaan weer 
naar school en we hopen dat we verder gespaard zullen blijven van dit vervelende fenomeen. Toch heeft het 
getoond hoe flexibel we als school zijn. Kinderen, leerkrachten en ouders hebben snel kunnen schakelen. Samen 
met de MR is gezorgd voor een zo helder mogelijke communicatie. En volgens ons is dat allemaal gewoon gelukt. 
Iedereen willen we bedanken voor de medewerking hierbij! Echt super!
Deze week staat in het teken van de toetsen van IEP. Daarover straks meer. En natuurlijk de koningsspelen 
aanstaande vrijdag, waarbij we buiten gaan sporten en spelen. In het rood, wit, blauw en/of oranje natuurlijk! De 
Meivakantie daarna is denk ik voor velen een welkome onderbreking. We hopen dat iedereen in die periode 
goed kan ontspannen zodat we daarna de laatste periode van dit schooljaar weer in kunnen gaan. Dus: nog een 
weekje fijn werken op school en dan vakantie. Veel plezier en geniet ervan!

Public Relations
Onze school staat in Sint Laurens. Onder de rook van 
Middelburg. Op veel plekken zijn scholen te vinden 
waar kinderen naar toe zouden kunnen gaan. En geen 
van die scholen is slecht. Een bedreiging? 
Nee!
Een mooie kans om jezelf te laten zien! Je te 
onderscheiden! En dat doen we! Met een geweldig 
schoolplein, mooie meubels, onderwijs dat anders 
gaat dan op de meeste andere scholen, geweldig 
team, super kinderen en een mooie samenwerking 
met ouders. Wie wil zijn kinderen daar nou niet naar 
toe laten gaan?
Toch hebben we nog ruimte in de school. Er is plek 
voor 100 leerlingen! We horen wel eens dat onze 
school niet altijd goed zichtbaar is en dat mensen 
zomaar aan onze school voorbij gaan. Dat is niet de 
bedoeling! Daarom gaan we de komende maanden 
extra inzetten PR. 
Mond-tot-mond door ouders, kinderen en anderen is 
de beste reclame. Maar ook zorgen 
dat je zichtbaar bent, dat mensen 
over je praten en 
weten dat we er zijn! En er over 
20 jaar nog zijn! 
U hoort en ziet het vanzelf!

Volgend bulletin: 18 mei 2021

Verkeersxamen
Na veel oefenen, fietsen en leren mogen de 
kinderen van groep 7-8 trots zijn op het resultaat: 
alle kinderen zijn geslaagd voor hun praktisch en 
theoretisch verkeersexamen. GEFELICITEERD!

Naschools Aanbod
Om de aantrekkelijkheid van de school te 
vergroten, zijn we bezig met een naschools 
aanbod. Dit zijn activiteiten waar kinderen na 
school (soms tegen een kleine vergoeding) aan 
deel kunnen nemen. Te denken valt aan iets 
maken, sporten en muziek maken. 
We onderzoeken nu de mogelijkheden en de 
behoefte. U heeft een vragenlijst van ons 
ontvangen, maar...mocht u die kwijt zijn, dan is dit 
de link: Peiling NSA
Het partnerschapsteam gaat samen met de 
directie kijken naar de mogelijkheden om op korte 
termijn activiteiten aan te bieden. 
Het partnerschapsteam is overigens tot stand 
gekomen na een ouderavond over het leren 
anders organiseren en is een mooi voorbeeld van 
een samenwerking tussen ouders en school.

https://forms.gle/8GpxXzob6BMGmBQY7


Studiedag
Op maandag 17 mei zijn de kinderen vrij. Het team 
heeft dan een studiedag. We gaan dan aan de slag 
met het evalueren van het afgelopen jaar en we 
kijken dan ook vooruit naar het nieuwe schooljaar. 
Waar gaan we de accenten leggen? Hoe kunnen we 
ons onderwijs verbeteren? Waar hebben we de 
stappen te zetten? Zo’n evaluatiedag is intensief, 
maar wel uiterst waardevol!
Op 28 juni hebben we de laatste studiemiddag. Op 
die dag gaan we leerlingen en toetsresultaten 
bespreken. 

BSO
Enkele weken geleden kregen we het nieuws dat de 
Maneblussertjes stoppen met de BSO bij ons op 
school. De belangrijkste en enige reden is het te 
geringe aantal kinderen dat gebruik maakt van de 
BSO. De samenwerking was altijd prima. Maar na 
de vakantie zullen geen kinderen meer kunnen 
worden opgevangen. Althans…
We zijn bezig om zonder de Maneblussertjes toch 
opvang te organiseren. Hoe en wat? Dat weten we 
nog niet. Maar...we komen vast tot een mooie 
oplossing. 
Daarbij denken we in mogelijkheden met 
bijvoorbeeld gastouders, samenwerking met andere 
organisaties en allerlei tussenvormen. We houden u 
op de hoogte en staan open voor alle suggesties. 
Out of the box...iets bijzonders...En zo kun je van 
een tegenslag een kans maken! 

IEP-toetsen
Veel mensen kennen de CITO-toetsen. Met die 
halfjaarlijkse  toetsen worden resultaten van 
kinderen verzameld. Die resultaten worden 
vergeleken met een landelijk gemiddelde en met 
die gegevens kunnen scholen een plan maken voor 
de beste zorg voor deze leerling.
We merken dat de manier van toetsen met CITO 
niet past bij de kinderen van de school. Ook denken 
we dat de wijze waarop we vervolgens de 
resultaten kunnen gebruiken, beter kan. Dit 
schooljaar zijn we bezig met een alternatief voor de 
CITO. Door een proef te doen met 
IEP-Leerlingvolgsysteem hopen we een goed 
alternatief te hebben ontdekt. Op dit moment 
zitten de kinderen in hun toetsperiode. We merken 
nu al dat we het gebruiksgemak voor leerlingen en 
leerkrachten als erg positief ervaren. Ook het lezen 
van de resultaten en het analyseren ervan bevalt 
erg goed. De kinderen van groep 8 doe overigens al 
jaren de eindtoets van IEP. De kans is dan ook zeer 
groot dat de proef wordt omgezet in een definitieve 
situatie.

Personeel
Zoals u vast heeft gemerkt is juf Mirjam weer 
volledig terug voor de groep. Juf Sandra zal na de 
meivakantie weer haar volledige werktijdfactor 
werken. Kortom: we starten na de meivakantie met 
het team dat we eigenlijk voor de zomer al hadden 
bedacht. Super!

Maar...het betekent ook dat 
we juf Laura zullen moeten 
gaan missen. Ze heeft vanaf de zomer in de 
onderbouwunit gewerkt en we hebben gemerkt dat 
het van alle kanten goed is bevallen. Dus juf Laura: 
ontzettend bedankt en veel succes!!!!
Nou is het wel zo dat juf Laura in de invalpool 
werkt. En als je daar werkt, ben je gekoppeld aan 
een school waar je kunt werken als je geen 
invalwerk hebt. Nu is juf Laura gekoppeld aan onze 
school, dus misschien zien we haar nog wel eens.

Peuterwerk
Bloembollen, tulpen, narcissen, eitjes, lammetjes en 
een zonnetje! Precies ons thema: “Lente”.
Vrolijke bloemen beplakt met playmais voor het raam, 
lammetjes met zachte watjes beplakt , gras geknipt. 
Door deze knutselwerkjes was de speelzaal gevuld 
met de lente!

In het “Bos” achter het schoolplein zijn we vlak voor 
Pasen op zoek gegaan naar gouden eieren. Wat 
heerlijk om weer even met elkaar op pad te gaan. De 
kinderen waren blij met een gevonden ei. Het was  lief 
van de bewoners dat we nog even op de trampoline 
mochten springen. Een feestje!
Deze week voor de meivakantie  maken we de 
moederdagcadeautjes in orde en gaan we vrijdag 
Koningsdag vieren. We hebben er zin in.

Op dit moment hebben we best wat peuters op de 
speelzaal. Na de zomervakantie start een aantal op de 
Palmenhof. Dus na de zomervakantie hebben we weer 
plaats voor nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!
Ze zijn van harte welkom.

Tot slot  wens ik iedereen een hele fijne meivakantie 
toe en tot het volgende Peuterwerk.
Groetjes juf Desiree


