Groeien doen we samen!
Nieuwsbrief juni / juli
U ontvangt hierbij de laatste nieuwsbrief van dit
schooljaar. U kunt de nieuwsbrief ook terugvinden op onze website. Kerstfeest
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Afscheid groep 8

Over twee weken nemen we afscheid van de leerlingen van groep 8. Ze zijn klaar voor de volgende
stap. Het belooft een mooi afscheid te worden.
De musical “Het dak eraf”, waar ze lang op hebben geoefend, wordt in de laatste schoolweek op
verschillende manieren opgevoerd.
De generale uitvoering van de musical vindt
plaats op woensdag 17 juli om 9:00 uur. De opvoering is bestemd voor de leerlingen van groep 3
t/m 7 en oud leerlingen. Oud leerlingen die willen
komen, moeten dit wel van te voren aangeven bij
meester Eddy (eddyerkelens@pcpotrivia.nl).
Dinsdagmorgen zal groep 8 een deel van de liedjes en enkele scenes aan groep 1 en 2 laten horen
en zien.
De afscheidsavond is ook woensdag 17 juli. Genodigden krijgen hier een speciale uitnodiging voor.
In verband met de AVG vermelden wij niet meer
per leerling de vervolgschool en het niveau van
de leerlingen. Hieronder de gegevens die wij wel
mogen verstrekken.

Verdeling naar niveau
VWO
HAVO/VWO

De Here zegent jou
en beschermt jou,
Hij schijnt Zijn licht
over je leven.
Hij zal genadig zijn
en heel dicht bij je zijn,
Hij zal Zijn vrede
aan je geven.

HAVO
VMBO-T/HAVO
VMBO-T
VMBO-K/T
VMBO-K
VMBO-BK
VMBO-B
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Verdeling naar school
een kop thee of koffie te komen drinken. De
schoolcommissie heeft geregeld dat er voor de
ouders die komen een leuk presentje klaarligt.

Willem de Zwijger
Schoonhoven
Schoonhovens College
Wellant Collega Ottoland

We hopen
op uw
komst!

Driestar College Gouda
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De musical en het afscheid van groep 8 is altijd
een bijzonder moment in het schooljaar. De oudste leerlingen die ons 8 jaar zijn toevertrouwd nemen afscheid van onze school en hierbij ook een
aantal ouders. Ouders die vele jaren bij de school
betrokken zijn geweest. Dit jaar nemen wij afscheid van de ouders van Marria van der Mel, Sarah Kastelein en de vader van Gilbert Vergeer. Tot
ons verdriet hebben wij dit schooljaar al definitief
afscheid moeten nemen van de moeder van Gilbert: Diana van de Velden.

Bedankochtend ouders
Het schooljaar is bijna voorbij. Wanneer we terugkijken zien we dat we tal van activiteiten niet
hadden kunnen doen zonder jullie hulp. Ook hebben jullie ons veel werk uit handen genomen!
Zo voelden wij ons dit schooljaar onder andere
gesteund bij het organiseren van activiteiten, het
regelen van vervoer, het wassen van schoolshirts
en hand- en theedoeken, het zemen van ramen,
het schoonmaken van materialen, het begeleiden
van groepjes op de sportdag en tijdens feestdagen en uitjes, luizenmoeders, computermoeders,
klassenouders, OR- en MR-leden, enz. enz.
Hartelijk dank hiervoor. We willen alle ouders die
zich dit schooljaar hebben ingezet voor wat voor
activiteit dan ook uitnodigen om op
woensdag 10 juli van 11.45 tot 12.30 uur

Eindgesprekken
Hoewel de leerlingen dit schooljaar pas de laatste
schooldag hun rapport krijgen, willen wij u wel
graag spreken over het rapport en de CITO toetsen. Voor de vakken rekenen, spelling, begrijpend
lezen en technisch lezen worden twee maal per
schooljaar CITO toetsen afgenomen. De uitslagen
van deze toetsen worden in een grafiek weergegeven. Uit de grafiek kan worden afgeleid of kinderen zich overeenkomstig hun mogelijkheden
ontwikkelen.
Wanneer u meerdere kinderen op school hebt
kunt u vanaf donderdag 4 juli via het Ouderportaal een gesprek plannen. Ouders met 1 kind op
school kunnen vanaf vrijdag 5 juli intekenen.
Aangezien we de leerlingen meer eigenaarschap
willen geven over hun eigen leerproces, zijn vanaf
groep 5 (laatste rapport) de leerlingen welkom bij
het gesprek. Het gaat ten slotte over hun rapport.
Volgend schooljaar krijgen de leerlingen hun
tweede rapport voor de gesprekken mee naar
huis.

Eindfeest
Het eindfeest komt er weer aan: donderdag 18
juli is het zover! We gaan met de hele school
zwemmen in Haastrecht. Laat het zonnige weer

maar komen. Wij als activiteitencommissie en
leerkrachten hebben hier weer veel zin in!

Graag zien we uw reactie tegemoet voor 11 juli
a.s..

De dagindeling is als volgt:

Alvast bedankt!

8:45

Alle kinderen starten in hun eigen groep

9:00

Groep 5, 6, 7 en 8 gaan fietsen
richting Haastrecht

9:15

Groep 1,2,3 en 4 gaan naar het
zwembad met auto's.

9:30 –
11:30

Zwemmen en spelen

11:45

Terug naar Polsbroek en eten op
school, aansluitend gaan de kinderen naar hun eigen klas

14:15

De school gaat uit.

Met vriendelijke groeten van de AC.

Pilot continurooster
Volgend schooljaar starten we op de dinsdag met
de pilot Continurooster. Deze pilot duurt tot aan
de Kerstvakantie. Mochten de schooltijden naar
aanleiding van de pilot wijzigen, dan zullen deze
per schooljaar 20202021 ingaan. Na de
Kerstvakantie gebruiken
we de ‘normale’ tijden,
dus starten we om 8:45
uur en is de school om 15:15 uur uit. In verband
met de opgave voor het overblijven is dit belangrijk om te weten!
In overleg met de MR en het team zijn de volgende indicatoren en bijpassende criteria opgesteld:
Indicatoren en criteria kinderen

1. Kinderen zonder zwemdiploma moeten zwembandjes om! Wilt u zwembandjes aan uw kind
meegeven?
2. Om deze dag en dit jaar feestelijk af te sluiten
willen we pannenkoeken eten. We zoeken dus
nog ouders die deze willen bakken. Als uw kind
een dieet heeft, wilt u dit dan doorgeven?
3. We willen graag een 'spetterend' eindfeest organiseren, maar daarbij hebben we wel veel ouderhulp nodig. Wilt u via het ouderportaal aangeven of u kunt helpen?
4. Graag voor de leerlingen van groep 1 en 2 een
zitverhoger meegeven!

De kinderen hebben voldoende tijd om te eten
en te drinken.
Mijn kind heeft voldoende tijd in de pauze om
te eten en te drinken.
De kinderen komen in de pauze voldoende tot
rust / ontspanning.
Mijn kind komt in de pauze voldoende tot rust
/ ontspanning.
Voor de kinderen is er voldoende toezicht tijdens de pauze.
Mijn kind is tevreden over de wijze waarop het
toezicht in de pauze is geregeld.

Indicatoren en criteria leerkrachten
Tijdens de lesdag krijgt de leerkracht voldoende
rust in de pauze.
Tijdens mijn lesdag krijg ik voldoende rust in de
pauze.
Tijdens de lesdag lukt het de leerkracht de werkzaamheden buiten de lestijden goed in te delen.
Ik ben tevreden over de wijze waarop ik nu mijn
werkzaamheden buiten de lestijden moet indelen.
Tijdens de lesdag heeft de leerkracht voldoende tijd
om de geplande lesstof te behandelen.
Ik ben tevreden over de tijd die ik heb om de geplande lesstof te behandelen.
Tijdens de schooldag verlopen de pauzes en de wisselingen ordelijk en rustig.
Ik ervaar dat de pauzes en de wisselingen ordelijk
en rustig verlopen.
Wanneer de andere groepen pauze hebben, ondervindt de leerkracht daar geen hinder van.

(https://www.stichtinghand.nl/) in Strijen. Deze
stichting dient de zending in praktische zin: ze onderhouden 23 auto’s voor zendelingen die terug
komen in Nederland, verschepen veel materialen
als computers, printers, aggregaten naar zendingsgebieden en helpen zo anderen om Gods
Koninkrijk te bouwen.
Voor ons is het goed om te weten dat onze oude
computers een goede bestemming hebben gekregen.
Jaarverslag Schoolcommissie
In de bijlage vindt u het jaarverslag van de
Schoolcommissie.
Meubilair groep 1 en 2
Het meubilair van de kleutergroepen wordt in de
zomervakantie vervangen. Na 30 jaar trouwe
dienst krijgen de stoeltjes en tafeltjes een andere
bestemming. Misschien wel bij u thuis? Voor €5,kunt u een stoeltje mee naar huis nemen en voor
€10,- een tafeltje.

Ik ondervind geen hinder van de pauzes van de andere groepen wanneer ik aan het lesgeven ben.

Door middel van een enquête zullen wij aan het
einde van de pilot de geel gearceerde criteria enquêteren.
Woensdag 2 oktober is er voor de ouders een informatieavond over de schooltijden en alles wat
daar mee samenhangt. Melanie Lassooij van CNV
zal deze avond als deskundige informeren en
wanneer nodig vragen beantwoorden.

Mededelingen
Computer nodig?
In een eerdere nieuwsbrief werden de oude leerkrachtcomputers aangeboden aan ouders van
leerlingen die thuis geen werkcomputer hebben.
Hierop zijn geen reacties gekomen. De computers
zijn inmiddels weggebracht bij Stichting Hand

Ouderbijdrage
In overleg met de MR is de vrijwillige ouderbijdrage voor volgend schooljaar vastgesteld:
-

1 kind €25,2 kinderen €38,3 kinderen € 50,-

Zoals u eerder heeft kunnen lezen biedt de school
de leerlingen vanaf groep 6 een online typcursus
aan. Deze typcursus wordt uit de ouderbijdrage
betaald.

Ook is er met de MR afgesproken dat we volgend
jaar de vrijwillige ouderbijdrage en/of het schoolreisgeld door middel van een machtiging willen
laten betalen.
Personeel
Volgend schooljaar gaan we juf Manuelle een periode missen. Juf Manuelle is namelijk in blijde
verwachting van haar tweede kindje. Rond de
herfstvakantie zal ze met verlof gaan. Haar vervanger hebben wij al in huis: juf Arianne heeft op
haar vorige school IB-werkzaamheden gedaan en
zal volgend schooljaar juf Manuelle vervangen tijdens haar verlofperiode.
Schoolgids en jaarplanner
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt
via het Ouderportaal de schoolgids verzonden.
Daarnaast wordt ook de jaarplanner aan u uitgereikt. Op de jaarplanner staan alle activiteiten
voor het komende schooljaar vermeld. We hopen
dat deze planner bij iedereen weer een prominent plaatsje zal krijgen.
Schoolreis groep 1 t/m 6
Volgend schooljaar staat de schoolreis voor groep
1 t/m 6 gepland op donderdag 12 september. Begin volgend schooljaar wordt er geïnventariseerd
welke ouders er als begeleider mee kunnen. U
zou deze datum dus alvast in uw agenda kunnen
noteren.

Startdienst / opening schooljaar
Het duurt nog een poosje, maar we willen u alvast informeren over de startbijeenkomst. Direct
na de vakantie op maandag 2 september willen
we ’s middags vanaf 13:15 uur als leerkrachten en
leerlingen samen met de ouders het jaar weer gezamenlijk starten. Dominee Boele en meester
Stefan zullen de bijeenkomst voorbereiden. We
willen stilstaan bij het thema 'De lege stoel?' Uw
stoel blijft deze middag toch niet leeg? Hartelijk
welkom!
Studiedagen volgend schooljaar
De volgende studiedagen zijn voor volgend
schooljaar gepland:

Donderdag 6 februari
Maandag 29 juni
TSO
Deze week krijgt u een schrijven van de TSO. In
overleg met de MR zijn de tarieven naar beneden
bijgesteld. De vergoeding voor de overblijfkrachten blijft gelijk. In verband met de pilot zal er volgend schooljaar op de dinsdag voor de kerstvakantie geen vergoeding worden gevraagd. De tarieven die hieronder staan zijn voor het hele jaar.
Mocht u op de dinsdag gebruik gaan maken van
de TSO dan zal het bedrag iets lager zijn. Onze
TSO-coördinator houdt hier rekening mee.

Schoolschoonmaak
Hartelijk bedankt voor uw
hulp. Vele handen maakten
licht werk!
Schoolzwemmen
De leerlingen van de nieuwe groepen 4 en 5 (nu
groep 3 en 4) gaan de dinsdag na de zomervakantie weer schoolzwemmen.

1 kind

2 kinderen

3 of meer

1 dag

€50,-

€95,-

€135,-

2 dagen

€100,-

€190,-

€270

3 dagen

€150,-

€285,-

€405,-

4 dagen

€200,-

€380,-

€540,-

Agenda
Dinsdag 9 juli t/m donderdag 11 juli
Woensdag 10 juli
Woensdag 17 juli
Donderdag 18 juli
Vrijdag 19 juli
Maandag 2 september
Donderdag 12 september
Donderdag 19 september
Woensdag 2 oktober

Gesprekken tweede rapport
Bedankmoment ouders
Afscheid groep 8
Eindfeest, tweede rapport groep 1 en 2
Derde rapport, 12:15 uur start zomervakantie
Eerste schooldag
13:15 uur startdienst opening schooljaar ouders welkom
Schoolreisje groep 1 t/m 6
Informatieavond groepen
Informatieavond schooltijden
Voor alle data geldt D.V.

Met vriendelijke groet, namens het team,

Stefan van Ee

