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30 Afsluiting school-
jaar ‘21-’22 

          Personeel OOW  
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Schoolfotograaf:    
We hebben op dinsdag 28 juni een fotograaf bereid gevonden om foto’s te maken 
van uw kind(eren.)  
Haar naam is Tamara Ellens, alias Mevrouw de Schoolfotograaf. 
Wij gaan er vanuit dat alle kinderen op de foto mogen.  
Mocht u bezwaar hebben, dan kunt u dit vóór de fotografiedag aangeven bij de 
leerkracht van uw kind(eren).  
Hij/zij informeert de fotograaf op de fotografiedag en zorgt ervoor dat alleen de 
kinderen die gefotografeerd mogen worden, ingedeeld worden bij de fotograaf.  
 

De planning voor die dag ziet er als volgt uit: 
 
*8:00-8:30u      broer/zus van buiten school 
*8:30-9:00/9:15u  broer/zus binnen school 
*9:15-9:45u   groep 1-2-3 
*9:45-10:15u   groep 4-5-6 
*10:15-10:45u   groep 7-8 
*10:45u   teamfoto 
    

 
Uitslag IEP-eindtoets groep 8: 
Vanaf halfweg april hangt er een verwachtingsvolle sfeer in de school….. 
Groep 8 heeft inmiddels de IEP-eindtoets gemaakt.   
Het advies is gegeven, de aanmeldformulieren voor het VO zijn al opgestuurd en 
toch blijft het nog even spannend wat de uitslag zou zijn... 
In de week van 16 mei hebben de leerlingen dan eindelijk de uitslag van de IEP-
eindtoets ontvangen.  
We zijn super trots op alle leerlingen, omdat een ze een zeer goed resultaat hebben 
weten te behalen! 
Daarnaast hebben de leerlingen allemaal gepresteerd naar hun mogelijkheden en 
volgens de gegeven schooladviezen gescoord. 
 
Een eindtoets is een momentopname en zegt niet alles over een kind. We nemen in 
het advies naar het vervolgonderwijs ook de prestaties van de afgelopen jaren mee, 
de werkhouding en motivatie, het leervermogen en ook wat een kind zelf wil en 
kan.  Waar we vooral op hopen is dat ieder kind een passende plek krijgt in het 
voortgezet onderwijs. 
 

 

 
 
 

Studiedag personeel:    woensdag 15 juni 2022 
Op de jaarplanning/jaarkalender staat er op woensdag 15 juni aanstaande een 
studiedag gepland voor het personeel. 
Alle leerlingen zijn op die dag vrij van school!  
 
 

Organisatie schooljaar 2022-2023: (formatie) 
Op schoolniveau kunnen we het komende schooljaar 3,2 formatieplaatsen 
verdelen over de groepen.  
Intern zijn we nog bezig om de puzzel te leggen m.b.t. de personele inzet en de 
invulling van de tijdelijke vacature voor groepsleerkracht groep 1,2,3 voor de 
vervanging van juf Lisanne. Zodra er meer bekend is over de personele inzet voor 
schooljaar ‘22-’23, wordt dit met u gedeeld. 
 
 
 

Alternatieve sport-en speldagen groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8: 
Vanwege organisatorische redenen zijn de sport– en speldagen op 31 mei en 3 juni 
geannuleerd. 
Er zijn nieuwe data gepland waarop een alternatief programma wordt geboden: 

• 9 juni  gaan de leerlingen van groep 5 t/m 8 survivallen. 
             De leerlingen gaan per bus naar Gasselternijveen. 

• 13 juni  gaan de leerlingen van groep 1 t/m 4 naar het Speelbos en de  
             Beeldentuin in Sellingen. 
             
Specifieke informatie ten aanzien van de alternatieve sport– en speldagen 
ontvangt t.z.t u van de groepsleerkracht of via Parro.    
 
 
 

 
 
 
 



Zomerfair:  23 juni 2022 
Op donderdag 23 juni van 15.30u. tot 20.00u. wordt er een zomerfair gehouden op 
het schoolplein. 

Op de zomerfair worden allerlei spullen verkocht. Ook is er een boekenverkoop. 
Daarnaast is er de gelegenheid deel te nemen aan allerlei spellen en wordt er ook 
gedacht aan de inwendige mens: verkoop koffie/thee, broodje beenham, ijs, etc. 
 
  
 
 
 

 
 

In het verschiet: 
 
* ma. 4 t/m do. 7 juli 2022  - Rapportfoliogesprekken 
* ma. 4 juli 2022   - Groep 1 t/m 4   speeltuin Beerta 
* ma. 11 juli 2022  - Start laatste schoolweek 
     Groep 5 t/m 8  zwemmen Sellingen 
* di. 12 juli 2022   - Vossenjacht 
* woe. 13 juli 2022  - Planningsdag schooljaar ‘22-’23 
     Alle leerlingen zijn die dag vrij! 
* do. 14 juli 2022   - Afscheidsfeest groep 8 
* vrij. 15 juli 2022   - Laatste schooldag 
     Vanaf 13.00u  Zomervakantie! 
 
 

Zaterdag 16 juli  t/m  zondag 28 augustus 2022 
“ Zomervakantie” 

 
 
 
 
 

Oud papier:  zaterdag 18 juni 2022! 
Helpende handen:  Jan Hebers / Dicky Brouwer 
  


