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Voor op de kalender
vanaf maandag 8 juni 2020

weer volledig naar school

donderdag 25 juni 2020

studiemiddag team – alle kinderen ’s middags VRIJ

Bedankt

Lieve ouders, BEDANKT
voor de fijne
samenwerking.
Het thuisonderwijs
deden we écht samen!

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Groepen schooljaar 2020-2021
Tussen alle coronamaatregelen door, denken wij natuurlijk ook na over de indeling van de
groepen in schooljaar 2020-2021. Deze ziet er als volgt uit:
groep

aantal leerlingen

leerkracht

groep 1-2

start schooljaar: 29

juf Angela (ma t/m vr)

na kerst: ± 24 leerlingen
groep 3

start schooljaar: 15

juf Annemiek (ma-di) &

na kerst: gr 2-3

na kerst groep 2-3: ± 24 leerlingen

juf Marjolein (wo-do-vr)

ondersteuning:

aug-dec: groep 1-2

personele invulling is nog niet

jan-juli: groep 2-3

bekend

16 leerlingen

juf Marije (ma-di-wo) &

groep 4

juf Liselot (do-vr)
groep 5-6

20 leerlingen

juf Lisette (ma t/m vr)
juf Marjolein (vr.mid.)

groep 7-8

19 leerlingen

juf Marleen (ma-wo-do-vr)
meester Auke Jelle (ma t/m do)

Toelichting op de groepsindeling:
•

We starten het schooljaar met een grote kleutergroep en een aparte groep 3. Het aanvankelijk
leesproces kunnen we zo optimaal begeleiden.

•

Na de kerstvakantie worden er een groep 1-2 en een groep 2-3 gevormd.
Te zijner tijd horen de ouders van groep 2 welke verdeling van leerlingen we dan maken. In
beide groepen krijgen de kinderen van groep 2 hetzelfde lesaanbod.

•

Om de kleutergroep te ontlasten (na kerst groep 2-3) wordt er op drie ochtenden
ondersteuning ingezet.

•

Juf Lisette heeft op vrijdagmiddag ambulante tijd om ICT-taken uit te voeren. Juf Marjolein
staat deze middag in groep 5-6.

•

Juf Liselot heeft ambulante tijd voor haar taken als intern begeleider. Juf Anneriek pakt deze
taken ook weer op als zij hersteld is.

•

Juf Kitty is nog met zwangerschapsverlof. Na dit verlof hervat zij haar re-integratieactiviteiten.
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•

Juf Anneriek en juf Ellen zijn nog met ziekteverlof. Afhankelijk van hun herstel zullen ze op
enig moment re-integratieactiviteiten op school oppakken.

•

Op donderdag 2 juli organiseren we weer een doordraai-uur uur waarin alle kinderen
kennismaken met hun nieuwe juf of meester.

Afname toetsen
Net als ieder schooljaar nemen we in de laatste weken van het schooljaar weer verschillende
toetsen af. In de brief van Cito die u bij deze nieuwsbrief ontvangt, leest u waarom het ook in
deze tijd belangrijk is om gewoon te toetsen.
De Entreetoets kan tot aan de herfstvakantie afgenomen worden nemen. De kinderen uit
groep 7 maken i.v.m. de beperkte tijd tot de aan de zomervakantie, deze toets aan het begin
van groep 8.
Mocht u een dokters- of tandartsafspraak willen plannen, vraag dan aan de leerkracht van
uw kind of er op de betreffende dag geen toets afname gepland staat.

Rapporten
Op 26 juni a.s. krijgen alle kinderen hun tweede rapport van dit schooljaar. Op dit rapport
staan in groep 1 t/m 8, als gevolg van de schoolsluiting, weinig resultaten vanuit de
lesmethodes. In plaats daarvan schrijft de leerkracht in een paar regels de indruk die we
hebben van de vorderingen die uw kind gemaakt heeft. De uitslagen van de Cito-toetsen
staan natuurlijk ook op het rapport.

Oudergesprekken
Door de coronamaatregelen zien en spreken we u als ouder(s) op het moment
heel weinig. Omdat we het schooljaar goed willen afsluiten, bellen in de week van
22-26 juni de leerkrachten alle ouders op.
In een zogenaamd ‘10-minutentelefoongesprek’ hopen we eventuele aandachtspunten te
kunnen bespreken en is er ook ruimte voor uw vragen.
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Eindfilm groep 8
Helaas kan groep 8 dit jaar geen musical met publiek opvoeren in Het
Punt. In samenspraak met de kinderen is daarom besloten om dit jaar
een eindfilm te maken. Aan deze film ‘Hotel’ zullen ook hun klasgenoten
van groep 7 meewerken.
De film wordt aan de ouders van groep 8 vertoond tijdens de
afscheidsavond op maandag 29 juni a.s. Na de film nemen we als school op gezellige wijze
afscheid van de ouders en kinderen van groep 8.

Doorstroom groep 8
Binnenkort nemen wij afscheid van de kinderen uit groep 8.
Natuurlijk wensen wij hen heel veel succes op het voortgezet
onderwijs en hopen wij dat ze nog eens langskomen om te
vertellen hoe het met ze gaat. Hieronder kunt u lezen waar
alle kinderen hun schoolcarrière vervolgen:
Noordik Vroomshoop

Pascale, Fleur, Kailey, Cas, Josephine, Thirza

De Nieuwe Veste Hardenberg

Jim

Vechtdal College Hardenberg

Guusje

Schoonmaakavond
Een schoonmaakavond zonder ouders kan natuurlijk niet.
De schoonmaakavond wordt daarom verzet naar
donderdagavond 29 oktober 2020 van 19-21 uur. We
hopen dat u ons dan kunt komen helpen en deze datum
alvast in uw agenda noteert.

Hulp gevraagd i.v.m. voorbereidingen 100-jarig jubileum
In november 2021 is er sprake van 100 jaar katholiek basisonderwijs in
Vroomshoop/Geerdijk. Dit eeuwfeest willen we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan.
Dit jubileum kunnen we echter niet alleen met de teamleden
realiseren. Daarom vragen wij uw hulp.
 Wie wil helpen bij de voorbereidingen van het 100-jarig jubileum van de
Willibrordusschool? 
Natuurlijk kunnen ook oud-leerlingen, oud-ouders, of oud-medewerkers zich hiervoor opgeven.

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

Wij zijn ook te volgen via Twitter (@WillibrordusBS) en Facebook (Willibrordusschool Vroomshoop)

