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Nieuw meubilair
De hallen zijn voorzien van nieuw meubilair. Nog niet
alles is geleverd. Volgende week komt de rest. Het ziet
er heel mooi uit. Mooie werkplekken voor de leerlingen
in de onderbouwhal, de bovenbouwhal en de
personeelsruimte (het lokaal boven). De oude meubels
zijn opgehaald door een bedrijf en deze krijgen een
tweede kans.
Formatie en het aantal te formeren groepen
Over een aantal weken gaan we met zomervakantie.
We hebben lang geprobeerd om de vacature die we
hebben in te vullen. Helaas hebben we geen
leerkracht kunnen vinden voor deze openstaande
dagen. We kunnen niet langer wachten en zullen
moeten kijken hoe we de leerkrachten en de
klassenassistenten in gaan zetten het komende
schooljaar. De eerste stap is nu om te kijken, naar
het totale aantal leerlingen en de beschikbare personeelsleden. Op grond hiervan
zullen we kijken of we acht of zeven groepen gaan formeren. Indien dit er zeven
worden dan gaan we ook kijken welke groepen dit dan gaan worden. De stappen
die we zetten worden met onze medezeggenschapsraad besproken.
Sportdag / Koningsspelen en Club Promotiedag
In de schoolagenda staat de sportdag voor de hele school op woensdag 8 juni.
Deze verschuiven we naar het volgende schooljaar. We hebben met alle
leerlingen de Koningsspelen gevierd en voor de groepen 7 en 8 is er een
succesvolle Club Promotie Dag gehouden. De leerlingen hebben op deze dag
kennis gemaakt met diverse sporten.
Vakanties en studiedagen 2022-2023
In de vorige Weekflits heeft u de vakantiedagen kunnen zien. De studiedagen
voor het komende schooljaar hebben we ook gepland. Hieronder ziet u de
studiedagen. De leerlingen zijn op genoemde dagen vrij maar de leerkrachten
zijn op school om scholing te volgen, analyses te maken van de resultaten,
groepsplannen te maken etc.

Opspoor studiedag hele dag 7 okt 22
Studiedag 31 oktober 2022
Studiedag 24 november 2022
•

Studiedag/Datadag 24 feb 23*
Studiedag/Datadag 26 juni 23*

Op een datadag analyseren de leerkrachten alle toets-resultaten en maken n.a.v. deze
analyses hun nieuwe groepsplannen om de leerlingen zoveel als mogelijk in de voor hun
geschikte niveaugroep te bedienen..

Heeft u al gehoord dat……
➢ We de Cito eindscore in groep 8 goed gemaakt
hebben en dat we boven het landelijke gemiddelde
gescoord hebben en dat we hier erg blij mee zijn?

