
Mededelingen 
Groepsindeling 
Ieder jaar is het weer een puzzel om de groepsindelingen goed te kunnen maken. Het aantal 
groepen dat gemaakt mag worden, is afhankelijk van het aantal leerlingen dat op school zit. Op basis 
van het aantal leerlingen zouden we 6 groepen kunnen maken in het nieuwe schooljaar. Dankzij de 
extra gelden vanuit het ministerie, het Nationaal Programma Onderwijs na Corona, kunnen we 
volgend schooljaar 7 groepen maken: groep 1-2, groep 3, groep 4, groep 5, groep 6, groep 7 en 
groep 8.  

Op dit moment is nog niet bekend welke leerkracht voor welke groep komt.  

Afscheid collega’s 

Aan het eind van dit schooljaar moeten wij helaas afscheid nemen van drie collega’s. Juf Ans, juf 

Margit en juf Erna gaan met pensioen. Meer informatie over het afscheid volgt nog.  

Toetsen in groep 3 t/m 7 
Het eind van het schooljaar nadert. Dit betekent dat de Citotoetsen weer worden afgenomen. In 
groep 7 is de Entreetoets afgenomen.  
De Citotoetsen zijn toetsen die niet afhankelijk zijn van de methode, waardoor wij een objectief 
beeld krijgen over de ontwikkelingen van uw kind. De toetsen worden afgenomen voor spelling, 
lezen, woordenschat en rekenen. In de groepen 5 t/m 7 wordt ook gekeken naar het begrijpend 
lezen.  

In groep 1 en 2 worden geen toetsen afgenomen. Door observaties en andere meetinstrumenten, 
passend bij jonge kinderen, houden we de ontwikkeling natuurlijk wel goed in de gaten.  

Bij de toetsen is het van belang dat de kinderen laten zien wat ze kunnen, maar dit proberen we zo 
ontspannen mogelijk te brengen. Extra druk op presteren is niet nodig, de kinderen vinden het vaak 
zo al spannend genoeg!   

Tijdens de oudergesprekken worden de ontwikkelingen van uw kind met u besproken. 

Oudergesprekken 
Onder de huidige situatie worden de oudergesprekken nog via het beeldbellen gehouden. Mocht 
hier een wijziging in komen, laten we dit natuurlijk weten.  
 
Doordraaimiddag 
Maandag 28 juni is de doordraaimiddag.  
Vanaf 12.30 uur maken de kinderen op deze middag kennis met hun nieuwe leerkracht en klas. Ook 
de kinderen die na de zomervakantie in groep 1 beginnen zijn van harte welkom.  

De kinderen uit groep 8 zijn deze middag vanaf 12.00 uur vrij.  

Executieve functies: Emotieregulatie 
Emotieregulatie is de toerenteller van de boot. Bij een te hoog toerental 
ontstaat er schade, bij een te laag toerental slaat de motor af. Zo is het ook met 
emoties. Denk bijvoorbeeld aan een leerling die in een woede-uitbarsting 
dingen kapotmaakt of een leerling die door faalangst blokkeert en tot niets 
meer komt. Soms moet je even terugschakelen om je emoties te laten 
afzwakken, om te voorkomen dat ze je gedrag gaan beheersten. Dit betekent 
niet dat je je emoties uitschakelt, maar dat je er op een adequate manier mee omgaat.   



Maandkalender 

Juni-juli 2021 
maandag 31 Bureau Halt, jeugdcriminaliteit, voor groep 8 

dinsdag 1  

woensdag 2  

donderdag 3  

vrijdag 4  

 

maandag 7 Start executieve functie ‘Emotieregulatie’ 

dinsdag 8  

woensdag 9  
donderdag 10  

vrijdag 11  

 

maandag 14 Om 16.00 uur Parro open voor het plannen van de oudergesprekken 
dinsdag 15 Studiemiddag. Alle kinderen zijn vrij vanaf 12.00 uur.  

woensdag 16 Kennismakingsmiddag Zone College en Staring College, voor groep 8 

donderdag 17  

vrijdag 18  

 

maandag 21  

dinsdag 22  
woensdag 23 Kennismakingsmiddag Assink College, voor groep 8 

donderdag 24  

vrijdag 25  

 

maandag 28 Doordraaimiddag 
Oudergesprekken 

dinsdag 29 Oudergesprekken 

woensdag 30 Oudergesprekken 

donderdag 1 Oudergesprekken 

vrijdag 2 Afscheid groep 8, nadere informatie volgt 

Oudergesprekken 

 

maandag 5 Kamp groep 8 
Rapport gaat mee naar huis 

dinsdag 6 Kamp groep 8 

woensdag 7 Kamp groep 8 

donderdag 8  

vrijdag 9 Laatste schooldag tot 12.00 uur 

 
maandag 12 Zomervakantie t/m zondag 22 augustus 

dinsdag 13 

woensdag 14 

donderdag 15 
vrijdag 16 

 


