Beste ouders/verzorgers,
Deze week konden we op school
versoepelingen doorvoeren. Leerlingen
van de groepen 7 & 8 mochten weer
zonder mondkapje de school in en de
groepen 3 t/m 8 konden weer gymmen
deze week. Wat een ontzettend blije
gezichten tijdens de gymles, bij zowel de
kinderen als onze vakdocenten. Het
deed iedereen goed om weer lekker te
sporten en te bewegen.
Ook in de groepen 1 & 2 was weer meer
tijd en ruimte om te kunnen
buitenspelen, het plein kon immers weer
met meerdere groepen gedeeld worden.
Ondertussen wordt er in alle groepen
nog hard gewerkt en veel geleerd. De
cito’s worden afgenomen en rapporten
geschreven.
De formatie voor het nieuwe schooljaar
bevindt zich in een afrondende fase. Dit
betekent dat de laatste gesprekken
gevoerd worden over de bezettingen in
de groepen en de verdeling van de
lokalen. Op 21 juni informeren wij u over
de formatie en de verdeling van de
lokalen in de school.
Veel leesplezier!

Afwezigheid Yolanda de Wit
Het is u vast opgevallen dat Yolanda al
een aantal weken afwezig is.
Yolanda moet een pas op de plaats
maken en heeft tijd nodig om energie op
te doen. Marijke (schoolleider) zal
samen met Danuta (schoolleider in
opleiding) de werkzaamheden van
Yolanda overnemen totdat zij er weer is.

Ventilatie en
Corona-maatregelen
We kunnen weer genieten van het
heerlijke zonnetje en het warme weer.
Helaas mogen in verband met de
coronamaatregelen onze airco's in de
Boomgaarden niet aan als we in de
klassen zijn. Dit komt omdat het een
recirculatiesysteem betreft die de lucht
die reeds in de lokalen is, afkoelt en
opnieuw uitblaast.
Om de klassen toch zo koel mogelijk te
houden, hanteren we het beleid dat 's
ochtends voordat de kinderen komen de
airco aan staat en het pand koelt,
vervolgens wordt gedurende de dag,
wanneer de kinderen niet aanwezig zijn
in de klas, ook de airco aangezet.
Bijvoorbeeld als ze naar gym zijn of
buiten spelen. Ook na schooltijd gaat de
airco weer aan.

We hopen op die manier te zorgen dat
het qua warmte goed werkbaar is in de
klassen.
Daarnaast zullen we zorgen dat er
geregeld geventileerd wordt door de
ramen te openen.

Weide Wereld
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u
een informatiebrief vanuit de gemeente
over de verbouwing van De Weide
Wereld.
In een eerdere nieuwsbrief informeerde
ik u dat de groepen 7 na de
zomervakantie als tijdelijke locatie in De
Weide Wereld zouden trekken. Dit gaat
pas later gebeuren.
De groepen 7 starten na de
zomervakantie nog gewoon op het
Balkon. Zoals de planning er nu uitziet
zullen ze na de kerstvakantie (januari
2022) verhuizen naar De Weide Wereld
en daar op een tijdelijke plek gehuisvest
worden. Uiteraard houd ik u hiervan op
de hoogte.

Vacature
Wij hebben per direct een vacature voor
een administratieve alleskunner. Bent of
kent u iemand die hierin geïnteresseerd
is? We komen graag met u of deze
persoon in contact! De vacaturetekst
kunt u hier lezen. Delen wordt zeer
gewaardeerd!

analyse hebben gemaakt van deze
achterstanden bij kinderen van De
Twaalfruiter. We hebben daarnaast in
kaart gebracht met welke bewezen
effectieve interventies we deze
achterstanden kunnen oplossen. We
gaan hierbij onder andere werken met
de methodiek van Mastery Learning en
vertellen u hier graag wat meer over.
Bij Mastery Learning komen eigenlijk alle
aspecten van goed onderwijs bij elkaar.
We gaan dus niet zozeer iets heel anders
doen maar we willen datgene wat we al
doen nog verder verdiepen en
verbeteren. In essentie gaat Mastery
Learning over het verlengen van
instructietijd voor kinderen die dat nodig
hebben. Natuurlijk doen we dat al elke
dag. Kinderen die extra instructietijd
nodig hebben krijgen in de klas
verlengde instructie. Bij Mastery
Learning krijgt die verlengde
instructietijd een extra verdieping. Zo
maken we bijvoorbeeld gebruik van
preteaching (waarbij kinderen al
instructie krijgen over een lesdoel
voorafgaand aan de klassikale instructie)
en bieden we individuele tutoring
(“bijles”) zowel onder als na schooltijd.
In deze fase bespreken we onze plannen
met de MR en werken we ze concreter
uit. Van de door de overheid beschikbaar
gestelde gelden zullen wij extra
onderwijsassistenten en leraren
bekostigen die deze plannen mee uit
kunnen voeren. De gelden worden
daarnaast voor een deel besteed aan
verdere professionalisering.
We informeren u op een later tijdstip
meer gedetailleerd over onze plannen
voor besteding van deze gelden.

Kamp groepen 8

Mastery Learning
Zoals u weet heeft de overheid gelden
beschikbaar gesteld voor het oplossen
van de door Corona opgelopen
leerachterstanden. In de vorige
nieuwsbrief hebben we u verteld dat we
de tijdens de studiedag op 19 mei een

Onze groepen 8 zijn afgelopen woensdag
op kamp gegaan. Hiermee luiden we de
voor hen de periode van afscheid nemen
op de Twaalfruiter in. We zijn erg blij dat
de kinderen dit jaar weer “gewoon” op
kamp konden gaan, ze hebben mede
dankzij het prachtige weer geweldige
dagen gehad!

