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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

Hierbij een tal van zaken welke wij met u willen delen. 

 

Vooraankondiging formatie 2020-2021 

In de nieuwsbrief van mei heeft u de groepsindeling kunnen lezen. De volgende stap is de 

formatie, welke leerkracht(en) draaien welke groep. Op dit moment wordt de laatste hand aan 

de formatie gelegd.  

Komende week ontvangt u het formatie overzicht voor schooljaar 2020/2021. 

 

Verdeling kleutergroepen 

Op locatie Donken starten wij vanaf het begin van het schooljaar met twee kleutergroepen. 

Om tot een goede verdeling in de beide groepen te komen, wordt er een nieuwe 

groepsindeling gemaakt. Inmiddels hebben de kinderen hun vriendjes en vriendinnetjes 

doorgegeven. Hiermee zijn de huidige en nieuwe leerkrachten aan het puzzelen gegaan. Op dit 

moment kijken Joyce en Chantal ook mee om een goede verdeling te maken. De nieuwe 

groepsindeling wordt komende week meegestuurd aan de betreffende kleutergroepen.  

Op locatie Hoeven werken we nu met drie kleutergroepen en na de zomervakantie zijn dat er 

ook drie. Hier blijft de bestaande groepsindeling van kracht. 

 

Schoolfotograaf 

Komende donderdag en vrijdag zal de schoolfotograaf onze scholen bezoeken. In tegenstelling 

tot eerdere berichten komt fotograaf Koch op donderdag 25 juni op locatie Donken voor groep 

1 t/m 7 en op vrijdag 26 juni op locatie Hoeven voor groep 1 t/m 8 + groep 8 van de Donken. 

De groepen 8 worden om 13.30 uur allemaal op locatie Hoeven verwacht en gaan dan op de 

foto. De fotograaf hanteert de richtlijnen van de RIVM. Het maken van pasfoto’s van kinderen 

kunnen we organiseren, maar de broertjes/ zusjes foto’s en de groepsfoto’s kunnen helaas 

niet plaats vinden. De fotograaf maakt van de pasfoto’s wel een ‘koppen-kaart’. Dit is een 

overzicht met pasfoto’s van alle kinderen in de groep.  

 
Meester & juffen dag op woensdag 15 juli 
Er zijn zoveel activiteiten die we hebben moeten afzeggen door de corona tijd wat wij heel 
jammer vinden. Juist om die reden willen wij de meester & juffen dag wel door laten gaan. Wij 
gaan er in de groep een gezellige dag van maken samen met de kinderen. Wie jarig is trakteert, 
dus voor drinken en een tussendoortje zorgen wij. Wel mogen de kinderen hun eigen lunch 
meenemen. Wij hopen er samen in de groepen een gezellige dag van te maken. 
 
 

 



 

 

MR kandidaten verkiezing   

9 juni jl. heeft de MR aangekondigd dat er vacature ruimte is ontstaan binnen de PMR. Wij 

kunnen ons gelukkig prijzen met vele aanmeldingen. Dit betekent dat wij verkiezingen gaan 

uitschrijven. Dit is de kandidaten lijst: 

- Mathilde Jacobs (Hoeven) 

- Willeke van Dijken (Hoeven) 

- Dominiek Tap – de With (Hoeven) 

- Martijn Hoogeveen (Donken) 

- Theresa ter Halle (Donken) 

- Vivian Goossens (Donken) 

 

In de bijlage stellen de kandidaten zich aan u voor. Over 4 weken ontvangt u van ons een mail 

met de vraag of u wilt stemmen op 2 van deze kandidaten. 

 

Oudergesprekken via teams 

De laatste oudergesprekken van dit schooljaar vinden digitaal plaats. Via Parro heeft u de 

mogelijkheid gehad om u in te schrijven voor een gesprek. De leerkracht van uw kind zal u een 

uitnodiging voor een vergadering in Microsoft Teams sturen op het mailadres dat bij ons 

bekend is. U ontvangt in uw mailbox een uitnodiging (zie foto 1). 

  

Het verzoek om niets te doen met de ja/misschien/nee. Onderaan vindt u een link. Daar klikt u 

op, op het moment dat het gesprek gepland staat. Vervolgens krijgt u een pagina te zien zoals 

op foto 2. U klikt dan op ‘Deelnemen op het web’. 



 

 

 
 

Belangrijk: de Teams web toepassing biedt ondersteuning voor audio en video in Microsoft 

Edge en Google Chrome. Andere internetbrowsers worden niet ondersteund!  

 
Nieuw speeltoestel 
Afgelopen week zijn wij op locatie Donken geheel onverwachts verrast door de gemeente. Tot 
onze verbazing stond de gemeente maandagmiddag op ons plein een speeltoestel af te breken 
en dinsdagmorgen een nieuw toestel te plaatsen. Wij zijn hier vooraf niet over geïnformeerd. 
Maar het resultaat mag er zijn; een fantastisch nieuw toestel! 

 
 

 

 



 

 

Evaluatie thuisonderwijs en afgelopen periode  
Alle kinderen gaan sinds 8 juni weer volledig naar school. Tijd voor ons om terug te kijken op 
de afgelopen periode waarin wij, met hulp van u, thuisonderwijs hebben geven. 
 
Elk jaar nemen we bij de leerlingen van groep 7 en 8 een tevredenheidsonderzoek af. Bij 
ouders doen we dit elke 2 jaar. Dit jaar zou er geen onderzoek onder ouders plaatsvinden, 
echter juist nu vinden wij uw mening heel belangrijk. Ook aan de leerlingen vragen we een 
(korte) vragenlijst op school in te vullen over de afgelopen maanden. 
 
Wij willen graag van u horen hoe u de afgelopen 3 maanden, vanaf de schoolsluiting op 16 
maart tot de scholen weer open gingen op 8 juni, heeft ervaren. Wat vond u van de 
informatievoorziening vanuit school? Wat zag u in het leren van uw kind? En wat wilt u ons als 
school meegeven om van te leren? 
Met uw mening kunnen we als team aan de slag. We gebruiken de resultaten om te leren voor 
de toekomst en daarin hechten we veel waarde aan uw mening. 
We willen u vragen om naar de volgende vragenlijst te gaan: 
 
Locatie Hoeven: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04IhylclJwQ4epE
lFGMu_pdtGRUMTZYVlRDMUhSMFVWVTMwWUVVWDFKV1RGMi4u  
 
Locatie Donken: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4LUASFhbHUeH6kuxp04Ih59P5nIDm
WdMrqhv_URszalUMFJMT1BDUzQxMFpKQ1hDSVhIQVROV1A2Qy4u 

Zou u de vragenlijst 1x willen invullen per gezin voor 1-7-2020? 

Met vriendelijke groet en alvast hartelijk dank, namens het team, 

Chantal de Grutter en Martijn de Glopper 
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