
Infobulletin      20 mei 2021

Enkele data
24 mei: vrij vanwege Tweede Pinksterdag

26-28 mei: kamp groep 8

28 mei: NL-doet (ovb)

31 mei: schoolreisje (GAAT NIET DOOR, mogelijk later)

15 juni: Infobulletin

28 juni: studiemiddag

28 juni: MR-vergadering

Beste ouders en verzorgers,
De laatst periode voor de zomervakantie is een lange. En in die periode gebeuren normaal veel leuke dingen. 
Zoals het groep 8-kamp. Dat kan gelukkig doorgaan, maar dan wel in een kleine bubbel. Schoolreis zoals we dat 
hadden gepland, kan niet doorgaan. We proberen in de loop van het jaar wel een alternatief schoolreisje te 
organiseren voor de kinderen van groepen 1 t/m 7. We houden u hiervan op de hoogte.
Ook staat NLDOET op het programma. Vanwege corona hebben we dat dit jaar op een andere leest moeten 
schoeien. Mensen die hun handen uit de mouwen willen steken, kunnen die dag wel naar school komen. We 
zullen vooral in de moestuinen bezig zijn en andere tuingerelateerde zaken oppakken.
Voor de BSO na de zomervakantie worden driftig plannen gesmeed. Ideeën zijn welkom. Ook 
namen van mensen die al dan niet betaald een of meerdere middagen BSO zouden willen 
verzorgen. Wie weet kunnen we die inzetten. Het is hoe dan ook van belang dat we de BSO 
voor de komende jaren vorm kunnen geven. Daar werken we hard aan en met hulp zal dat zeker 
lukken. 
Een spannende en leuke tijd. Samen maken we er iets moois van! 

Studiedag 17 mei
Tijdens de studiedag op maandag hebben we een flink 
aantal zaken besproken. We hebben het afgelopen 
jaar geëvalueerd. Een bijzonder jaar vanwege corona 
en vanwege de overstap naar het unitonderwijs. Van 
corona willen we graag af, maar van unitonderwijs 
niet! We zijn erg blij met de ontwikkelingen die we 
doormaken als individuele leerkracht en als team. Ook 
merken we bij de kinderen een grote tevredenheid en 
een mindere frustratie. Dus: een succes! Al zijn we er 
nog niet.
We hebben het ook gehad over schrijfonderwijs, 
bespreken van data, invulling van de taken voor 
volgend jaar en het bepalen van de speerpunten voor 
de komende twee jaar. Een ervan blijft het werken in 
units. Maar we gaan de verdieping hierin zoeken. Ook 
zullen we extra aandacht aan het vak begrijpend lezen 
besteden.  Tijdens een wandeling hebben we ook met 
elkaar gepraat over hoe het jaar is bevallen. Hoe is het 
geweest in deze bijzondere 
periode. 
Het was een geweldige, maar 
intensieve dag. En wat heerlijk 
dat de ouderraad de lunch 
heeft willen verzorgen! 

Volgend bulletin: 15 juni 2021

Over toetsen...
Zoals u wellicht hebt gemerkt zijn er in de groepen 
3 t/m 8 diverse toetsmomenten geweest. Soms 
omdat het moest (Cito-toetsen), soms vanwege 
een pilot (IEP-toetsen). We hebben gemerkt dat de 
resultaten van de toetsen van IEP en Cito onderling 
niet veel verschilden. De afname van IEP is 
prettiger net als het kunnen analyseren van data. 
Dat is fijn voor leerlingen en leerkrachten. Daarom 
willen we vanaf volgend schooljaar gaan werken 
met de IEP-toetsen om kinderen te kunnen volgen. 
Die toetsen hebben als belangrijk bijkomend 
voordeel dat ze zijn af te nemen op het moment 
dat leerlingen daaraan  toe zijn. Ook kunnen we de 
kinderen op hun sociale en emotionele 
ontwikkeling volgen.
Overigens zijn de resultaten van de afnames erg 
positief. De periode van corona lijkt geen invloed 
te hebben gehad op de resultaten van de toetsen. 
Zeker niet op schoolniveau. Op individueel niveau 
zijn er wel wat aandachtspunten en die hebben we 
inmiddels in plannen verwerkt.
Ook hebben we gezien dat we op het vlak van 
begrijpend lezen nog een slag mogen slaan. Dat 
pakken we vanaf volgend jaar op.
De overige toetsen (rekenen, taal, spelling en 
technisch lezen) zijn erg goed gemaakt. Dus: 
complimenten voor alle kinderen dat ze onder 
deze omstandigheden het zo goed hebben gedaan.



SCHOOLBIBLIOTHEEK: Help! Iwan stopt...
Sinds jaar en dag zit vrijwel iedere vrijdag Iwan de 
Pagter achter zijn bureau. Vaak met een 
versnapering (komkommer, snoepje) en een praatje 
met de kinderen. Hij neemt dan de boeken in en 
zorgt dat de administratie daaromtrent wordt 
geregeld. Omdat zijn jongste na de zomervakantie 
op het voortgezet zit, gaat hij met de schoolbieb 
stoppen. Het zou voor de kinderen erg fijn zijn 
wanneer er één of meerdere ouders die taak van 
hem overnemen. Iwan werkt graag de nieuwe 
mensen in. Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u bij meester 
Sjouke-Gerrit of bij
Iwan de Pagter
terecht.

Peuterwerk

We  werken met het thema “Stop” ( verkeer).

We lezen het boekje Piep wil oversteken en zingen 
daar een oversteek liedje bij. We leren dat je goed 
moet uitkijken en kijken  of het verkeerslicht 
(stoplicht ) op rood of groen staat en er geen auto’s 
(verkeer) aan komen zodat je  veilig kunt 
oversteken.
We zijn daarom met de peuters naar buiten gegaan 
en via het zebrapad bij school de weg over 
gestoken. Tijdens onze wandeling  hebben we 
verschillende verkeersborden gezien en besproken. 
Hoe leuk is het dan om via het tunneltje onder de 
weg door weer terug naar school te gaan!
Even lekker gillen hoort daar wel bij, hoewel dat 
toch niet zo gewoon lijkt te zijn.
 
De peuters hebben stoplichten en een zebrapad 
geplakt en deze week met verf een auto de kleur 
gegeven die ze mooi vinden.
Klein rood (blauw groen geel) autootje zingen we er 
gezellig bij.
Als afsluiting van dit thema gaan we met de peuters 
op pad. Wat we precies gaan doen hoort u in het 
volgend peuterwerk.

Deze week weer een nieuw kindje op de speelzaal 
mogen verwelkomen. Best spannend zo zonder 
mama mee met de juf. Dikke tranen.
Wat super om te zien hoe lief en zorgzaam dan de 
peuters voor dit meisje zijn deze eerste ochtend.
Fijne sfeer!

Groetjes juf Desiree

MR-nieuws
Op 15 april hadden we een online MR-vergadering.
We hebben met elkaar gesproken over het 
thuiswerken tijdens de week dat de school dicht 
moest vanwege corona-besmettingen: hoe houd je 
contact met leerlingen, hoeveel werk wordt er 
meegegeven en hoe kun je hierin differentiëren. Als 
leerkracht geef je les aan leerlingen in een klas of je 
gaat met je klas op pad, maar lesgeven via een 
schermpje…alleen als het moet. En dat moest die 
week. De ouders van de MR vinden het fijn als er 
tijdens het thuiswerken aandacht is voor muziek en 
creatieve vakken.

Sjouke-Gerrit heeft aangegeven dat hij regelmatig 
contact had met zijn team en de GGD. De MR werd op 
de hoogte gebracht van de besluiten en dacht mee in 
de communicatie.

Afgelopen periode zijn er methode onafhankelijke 
toetsen (Cito en IEP) afgenomen bij de leerlingen. Die 
toetsen hebben veel informatie opgeleverd, zodat er 
gericht geoefend en gedifferentieerd kan worden. Dit
proces willen we graag blijven volgen. We vinden het 
belangrijk dat de ouders/verzorgers op de hoogte 
worden gebracht hoe hun kind(eren) een 
gedifferentieerd leeraanbod krijgen.

Uiteraard is er gesproken over de beëindiging van de 
samenwerking met de Maneblussertjes aan het
einde van dit schooljaar. De MR wil graag een 
oplossing hiervoor, zodat er BSO aangeboden kan
worden. We denken mee! Als u als ouders ideeën 
hebt, neem contact op met Sjouke-Gerrit!
Leerlingen zijn welkom op de Palmenhof! Helpt u mee 
om reclame te maken?
Een advies vanuit de MR:  laat leerlingen 
promotiefilmpjes maken van activiteiten die gedaan 
worden of van boeiende lessen!
Op 28 juni is de volgende MR-vergadering. Mocht u 
gesprekspunten hebben, deel ze met 
Wesley of Mardina. Zij geven dan gelijk aan of het een 
MR-bespreekpunt is.

Vriendelijke groeten,
Wesley, Mardina, Dominic, Sander en Nicole


