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 Windvlaag 
Juni/juli 2021 

 
 
Beste ouder(s) en verzorger(s), 
 
De vorige Windvlaag is nog maar kort geleden en hier is de nieuwe alweer. Deze nieuwsbrief is voor 
de maanden juni en juli. 
Het einde van het schooljaar nadert met rasse schreden. In de laatste periode van het schooljaar zijn 
er altijd bijzondere activiteiten. We hopen dat alles zo veel mogelijk normaal kan doorgaan. 
Gelukkig is groep 7/8 vorige week op kamp geweest. Zij hebben het ondanks de regen en kou veel 
plezier gehad. 
Nu hopen we dat de schoolreizen door kunnen gaan en dat de afscheidsmusical van groep 8 kan 
worden opgevoerd met in ieder geval de ouders als publiek. We weten nog niet hoe dit precies zal 
verlopen.  
Binnenkort hoort u hoe de groepsverdeling en de inzet van de leerkrachten er volgend jaar uit zal 
zien. We moeten daarvoor nog wat laatste zaken regelen. 
We houden u van alle ontwikkelingen via Parro op de hoogte. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Monique Frankema 
 
 
Gefeliciteerd! 
De jarigen in juni zijn:  
 

4 juni   Rianne Baartse 11 juni    Erik Recan 
4 juni   Christiaan Janse 13 juni    Sanne van Steenbergen 
5 juni    Tygo Dijkstra 20 juni    Marilou Hofman 
8 juni    Tygo Wijnand 23 juni    Pelan Hussein 
11 juni  Linne Klappe  

 
De jarigen in juli zijn: 
 

3 juli    Feyza Abduhakimova 15 juli     Daphne Zijnstra 
6 juli    Lucas Nicola 22 juli     Nora Meijer 
6 juli    Sem Röver 31 juli     Alexander Janse 
9 juli    Abdi Mohamed Ahmed 31 juli     Daniël de Wit 
13 juli  Hewa Hussein  

 
We wensen jullie allemaal veel plezier op jullie dag! 
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Agenda juni 2021 
6 juni     juf Monique van Uden is jarig. Hieperdepiep hoera!  
9 juni     studiedag: alle kinderen zijn vrij.  
14 juni   schoolreis groep 1/2 en 3 
18 juni   juf Miranda komt weer werken na haar verlof. 
22 juni   schoolreis groep 4 en 5/6 
25 juni   portfolio gaat mee 
28 juni   t/m 1 juli ouder-kindgesprekken (optioneel) 
6 juli      afscheidsmusical van groep 8 waarbij groep 7 natuurlijk ook een rol heeft 
7 juli      afscheid groep 8 
9 juli      alle kinderen zijn vrij. De zomervakantie begint en duurt t/m zondag 22 augustus 
 
Studiedag 9 juni 
Alle kinderen zijn 9 juni vrij. De leerkrachten hebben een studiedag om terug te kijken op het 
afgelopen jaar en vooruit te kijken naar het volgende schooljaar. 
 
Citotoetsen 
De komende twee weken worden in de groepen 3 t/m 7 Citotoetsen afgenomen voor rekenen, 
spelling en lezen. 
 
Cito-eindtoets 
Deze week hebben we de resultaten van de Centrale Eindtoets (Cito) van groep 8 binnengekregen. 
Onze gemiddelde score is 526,7. Deze score is vooral op schoolniveau belangrijk om de 
onderwijsresultaten de evalueren. In grote lijnen zien we dat het lees- en spellingsniveau voldoende 
is en dat het rekenniveau lager is dan we verwachtten.  
Op individueel niveau kunnen we zeggen dat de meeste kinderen een ‘cito-advies’ hebben gekregen 
dat overeenkomt met het ‘schooladvies’ dat we hebben gegeven.  
We gaan de resultaten verder analyseren om vervolgens met elkaar te bespreken waar en hoe we 
ons onderwijs nog meer kunnen versterken. 
 
Schooltijden 
We blijven de inlooptijd ’s ochtends hanteren: van 8.15 uur tot 8.30 uur. We willen dan wel echt om 
8.30 uur in de groepen kunnen starten. Het is voor alle kinderen van belang dat zij vanaf de start van 
de schooldag aanwezig zijn. 
De eindtijden gaan we per direct weer gelijktrekken voor alle groepen. Iedere groep komt om 14.15 
uur naar buiten. 
 
Buitenspeelteam NOP 
Er is een initiatief van het buitenspeelteam NOP. In de 
bijlage meer informatie.  
 


