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evaluatie in de units gedaan over de
coronaperiode.

Van de directie
Het schooljaar is echt voorbij gevlogen. Nog
maar 2,5 weken te gaan. We versturen de
Sterrenflits normaal op vrijdag, maar nu eerder
in verband met het inplannen van de
portfoliogesprekken. De komende tijd zijn wij
druk bezig met het afronden van de lessen en
beginnen we langzaam aan de
opruimwerkzaamheden, zodat we komend
schooljaar fris kunnen starten. De bestellingen,
met de methodes en het verbruiksmateriaal,
komen maandag binnen.
In deze Sterrenflits een terugblik op de
studiedag en een bericht over de
portfoliogesprekken. Zo spoedig mogelijk zal er
een extra Sterrenflits uitgaan met betrekking
tot de groepsverdeling en de daarbij behorende
“poppetjes”.
Veel leesplezier.

Studiedag 26-06
Afgelopen vrijdag hebben wij een nuttige
studiedag gehad. We zijn gestart met het
bespreken van de opbrengsten voor rekenen
en spelling. De scores hiervan gebruiken we als
meetmoment voor achter de schermen, om te
kijken welke hiaten er zijn opgelopen tijdens de
coronaperiode. Hiermee gaan wij de eerste
periode van komend schooljaar intensief mee
aan de slag. Daarna hebben we het gehad over
de invulling van studiemomenten voor komend
schooljaar. In het schoolplan staan een aantal
ontwikkelpunten geformuleerd voor de
komende 4 jaar. Het toepassen van
coöperatieve werkvormen en een goede
differentiatie binnen de lessen zijn onze
speerpunten voor het komende schooljaar.
Deze kunt u ook terugvinden in het
schooljaarplan. Tot slot hebben we een

Portfoliogesprekken
Dit bericht is niet bedoeld voor de
groepen 2, 7 en 8.
Beste ouders van groep 1, 3, 4, 5 en 6.
Het einde van het schooljaar komt in zicht. U en
uw kind hebben waarschijnlijk een turbulent
jaar achter de rug. Zo zijn de gevolgen van de
Covid pandemie nog steeds voelbaar op school.
Als gevolg daarvan kunnen we dit jaar niet op
de gebruikelijke wijze onze kindgesprekken
voeren. Er mogen immers nog steeds geen
ouders in de school. Als u behoefte hebt aan
een gesprek met de leerkracht van uw kind,
horen wij dit graag. Dit gesprek betreft vooral
onderwerpen als hoe gaat het met uw kind,
hoe is uw kind door de Corona tijd heen
gekomen, wat zijn de verwachtingen voor het
komende jaar en wat mogelijk verder nog ter
sprake komt. Het betreft een afrondend
gesprek tussen ouder(s) en leerkracht. Het is
een facultatief gesprek. Het is mogelijk, maar
het hoeft niet als u daar geen behoefte aan
hebt. De gesprekken zullen voor groep 1 en 3
telefonish zijn. Voor de groepen 4, 5 en 6 via
MEET. Uw kind krijgt de laptop van school mee,
zodat het inloggen zoals gebruikelijk kan
worden gedaan (Via de tegel in Aerobe DLO van
uw kind). De gesprekken vinden plaats in de
week van 6-10 juli. Hierbij is donderdag 9 juli de
enige mogelijkheid voor een gesprek in de
avond. Als u een gesprek wilt, kunt u de
leerkracht van uw kind voor 3 juli een mail
sturen. Geef in de mail graag 2 voorkeursdagen
aan. De leerkracht neemt dan contact met u
op.
Wij hopen op deze wijze het schooljaar op een
goede wijze af te sluiten en met frisse zin aan
het nieuwe schooljaar te kunnen beginnen.
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Warme dagen
Het kan ondanks de vernieuwde filters en
de zonwering, toch erg warm worden in de
klassen. De leerkrachten zetten ‘s morgens alle
ramen al open. Helaas blijft het warm. Geef uw
kind op warme dagen gerust een flesje water
mee. Hopelijk blijft het zo dragelijk.

Stand van zaken personeel
Cora van den Berg is momenteel ziek thuis.
Yvonne van Rooijen is aan het re-intgreren.
Joke van Vliet is aan het re-integreren.

Belangrijke data
Portfoliogesprekken: 6 tot 10 juli
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