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Algemeen 
 
Quarantaine 
We waren blij dat de meeste leerlingen na de 
meivakantie weer konden starten. Voor de 
vakantie waren er relatief veel leerlingen ziek. 
Helaas moesten we groep 6 afgelopen dinsdag 
naar huis sturen vanwege een corona-
besmetting in de klas. De leerlingen moeten 
dan in thuisquarantaine. De ouders van deze 
groep hebben we geïnformeerd over de 
werkwijze die we tijdens deze periode van 
thuisonderwijs hanteren en over de 
protocollen van de GGD. We hopen de 
leerlingen binnenkort weer op school te zien en 
hopen dat verdere besmettingen uitblijven.  
 
Centrale Eindtoets 
We verwachtten afgelopen maandag de uitslag 
van de Centrale Eindtoets. Helaas blijft deze 
nog even uit. Er blijkt meer tijd nodig te zijn om 
de landelijke normering vast te stellen, zodat 
deze goed aansluit bij het bijzondere jaar dat 
de leerlingen achter de rug hebben. Op dit 
moment is niet duidelijk wanneer de 
rapportages wel beschikbaar zijn. Zodra hier 
meer over bekend is, informeren wij de 
betrokken ouders hierover.  
 
Klusmorgen 
Samen met de medezeggenschapsraad 
organiseren we weer een klusmorgen. Nu alles 
weer uitloopt is de tuin rondom de school weer 

aan een opfrisbeurt toe. We zouden het fijn 
vinden als u ons zou kunnen helpen op 
zaterdagmorgen 26 juni. Vele handen maken 
licht werk. We beginnen bijtijds en ronden 
uiterlijk 12.00uur af. Aanmelden kan bij dhr. 
Wim van Wijk. Dat kan door een mailtje te 
sturen naar wvwijk@smdbwekerom.nl of een 
appje naar 06 27 35 21 53. Alvast hartelijk 
dank!  
 
Bibliobus 
De bibliobus rijdt weer. Dat betekent dat hij 
ook weer zal stoppen bij onze school. Iedere 
dinsdag staat de bus er van 10.30 tot 11.45 uur. 
In de bus gelden de ‘gewone’ maatregelen: 
anderhalve meter afstand en mondkapje. Dat 
geldt niet voor kinderen tot en met twaalf jaar.  
 
Bouw! 
Onlangs hebben we het programma Bouw! 
aangeschaft. Dit lesprogramma stimuleert de 
(voorbereidende) leesontwikkeling van 
kinderen. Hiervoor zetten we een 
computerprogramma in en werken we met 
tutors. Leerlingen van groep 8 zijn tutor voor 
leerlingen uit groep 2 of 3. Een aantal 
leerlingen werkt onder begeleiding een 
leerkracht. De beginnende lezers werken zo 
aan letterkennis, herkennen van letters en 
klanken en het leren lezen. Het computer-
programma past zich automatisch aan, aan het 
niveau van het kind. Door dit programma in te 
zetten in groep 2 willen we voorkomen dat er 
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later leesmoeilijkheden ontstaan en kinderen 
goed voorbereid aan groep 3 kunnen beginnen. 
Door het ook in groep 3 in te zetten kunnen we 
eventuele vertragingen inlopen en leerlingen 
een extra steuntje in de rug geven.  
 

Leerlingen 
 
Geboren 
12 mei is Jara-Lise Hardeman geboren. Jara-
Lise is het kleine zusje van Charlene (groep 
1/2C) en Giovanni (groep 0). We kregen ook 
een geboortekaartje van fam. De Koning. Op 15 
mei is Nine geboren. Nine is het zusje van Leah 
(groep 5) en Henk (groep 3). We feliciteren 
beide gezinnen van harte! We wensen jullie 
alle goeds en Gods zegen toe bij de opvoeding 
van jullie kinderen.  
 
Welkom 
Na de meivakantie zijn er weer twee nieuwe 
leerlingen gestart in groep 0. We heten Siem 
van den Brink en Tobias Moerman van harte 
welkom bij ons op school!  
 
Rijdend speelmateriaal 
Afgelopen maandagmorgen is het nieuwe 
rijdende speelmateriaal feestelijk in gebruik 
genomen. We kochten nieuwe fietsen, steps en 
karren voor de kleuters. Het oude materiaal 
was nodig aan vernieuwing toe. We zijn nu 
weer helemaal up to date. De kleuters kunnen 
weer naar hartenlust spelen!  
 
Kuikens 
Ook voor groep 8 was het een bijzondere week. 
Na de meivakantie was het lokaal gevuld met 
20 leerlingen en een flink aantal eieren in een 
broedmachine. Afgelopen woensdag kwamen 
de eerste kuikens uit het ei. Mooi om dat van 
zo dichtbij met elkaar mee te maken, je 
daarover te verwonderen en met elkaar over 
door te praten en over te werken. Een aantal 
jongens timmerden een hok in elkaar. De 
handen zijn dus ook flink uit de mouwen 
gestoken. Een geslaagd project! Meegenieten? 

Achter deze nieuwsbrief ziet u een aantal 
foto’s.  
 
Wedstrijd 
De prijswinnaars van de kleurwedstrijd 
(Koningsdag) zijn bekend: 
 
Groep 0: Thijs, Niek en James 
Groep 1/2A: Julia, Senna 
Groep 1/2B: Jurre, Silvie 
Groep 1/2C: Nienke, Thijs 
Groep 3: Lisa, Mark 
Groep 4: Jelle, Fleur 
Groep 5:  Thijs, Joëlle 
Groep 6: Bram, Lieke B. 
Groep 7 Rico, Jasmine 
 
We feliciteren de prijswinnaars van harte! Op 
de laatste pagina van deze nieuwsbrief ziet u 
een fotocollage.  
  

Personeel 
 
Meester Bisschop 
Meester Bisschop liet weten een nieuwe 
uitdaging gevonden te hebben. Na de 
zomervakantie hoopt hij te starten op de 
School met de Bijbel in Emst. Naast 
groepsleerkracht zal hij daar een beleidstaak 
op zich nemen. Deze baan combineert hij met 
zijn werk als docent pedagogiek op de Driestar 
in Gouda. We feliciteren meester Bisschop van 
harte, al vinden we het jammer dat hij ons gaat 
verlaten.  
 
Juf Schut 
We zijn blij dat we kunnen melden dat we juf 
Schut hebben benoemd. We kennen juf Schut 
al, omdat zij afgelopen cursusjaar haar LIO-
stage liep in groep 6. LIO staat voor Leraar In 
Opleiding en is een afrondende stage waarbij je 
onder supervisie van een bevoegd leerkracht 
verantwoordelijkheid draagt voor een groep. 
De juf hoopt voor de zomervakantie haar 
diploma in ontvangst te nemen. De juf werkt 
tot de zomervakantie ook al een aantal 
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dagdelen bij ons en hoopt na de zomervakantie 
volledig bij ons aan de slag te gaan.  
 
Formatie 
We zijn volop bezig met de formatie voor 
volgend cursusjaar. Zoals het er nu naar uitziet 
hebben we de verdeling van de groepen en de 
leerkrachten bijna rond. We hopen u daar op 
een later moment over te informeren.  
 

Agenda 
Voor alle data geldt: Deo Volente. 
 
23 mei  Eerste Pinksterdag 
 
24 mei  Tweede Pinksterdag 
 
4 juni  Nieuwsbrief 17 
 
 
Hartelijke groet namens het team, 
G.J. Brussaard 
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Kuikens in groep 8 
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Kleurwedstrijd Koningsdag 
 
 


