
Nieuwsbrief donderdag 9 juni 2022 

 

1. Nieuws vanuit de directeur 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De komende dagen worden de kinderen getoetst. We willen als school graag weten hoe 

onze leerlingen ervoor staan op het gebied van rekenen, lezen en spelling. Vervolgens 

worden alle leerlingen besproken (leerlingoverdracht) met de leerkracht van volgend jaar. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat alle leerlingen vanaf schooldag 1 goed in beeld zijn.  

U heeft vast wel gehoord dat het lerarentekort enorm is en dat het haast onmogelijk is om 

een vacature in te vullen. Voor het komende schooljaar is het ons weer gelukt om alle 

groepen te voorzien van een fijne juf/meneer. We starten volgend jaar met 12 groepen en 

hebben dan 265 leerlingen op de eerste schooldag. Dat is een gemiddelde groepsgrootte van 

22 leerlingen per groep. Er gaan geen leerkrachten weg en ons team wordt versterkt met 2 

nieuwe leerkrachten. 

Hoe de groepen er precies uitzien, wie er voor de klas staat en bij welke juf/meneer uw kind 

volgend jaar in de klas komt, wordt allemaal duidelijk op donderdag 23 juni. Dan ontvangen 

alle kinderen een brief waarin al deze informatie staat. 

De schoolkalender is ook bijna afgerond. De vakanties en vrije dag zijn vastgesteld. U kunt 

onderstaande data alvast in uw agenda noteren.  

Schoolvakanties: 

• Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 

• Kerstvakantie   26 december t/m 6 januari 2023 

• Carnavalsvakantie  20 februari t/m 24 februari 2023 

• Meivakantie   24 april t/m 5 mei 2023 

• Zomervakantie   17 juli t/m 25 augustus 2023 

 

 



Vrije dagen (géén school): 

• Woensdag 5 oktober 2022 (studiedag) 

• Dinsdag 6 december 2022 (studiedag) 

• Vrijdag 10 maart 2023 (studiedag) 

• Maandag 10 april 2023 (tweede Paasdag) 

• Donderdag 18 mei 2023 (Hemelvaart) 

• Vrijdag 19 mei 2023 (Hemelvaart) 

• Maandag 29 mei 2023 (Pinksteren) 

• Vrijdag 9 juni 2023 (studiedag) 

Verder is in de kalender opgenomen: 

Kijkochtenden (maandagmorgen vóór een vakantie) 

Kennismakingsavond (alle groepen): woensdag 7 september 2022 

Vieringen (theater): vrijdag 21 oktober, 10 februari 21 april en 7 juli 2023 

We kiezen er het komende schooljaar voor 

om onze informatieavond (aan het begin 

van het schooljaar) helemaal naar voren te 

halen. Dat wil zeggen, niet in de derde 

schoolweek, maar al in de eerste 

schoolweek (woensdag 7 september 

2022). Geen informatieavond, maar een 

kennismakingsavond. 

Voorheen werd deze avond de 

informatieavond genoemd, waarin de leerkracht u informatie geeft over het schooljaar. We 

hebben gemerkt dat de opkomst wisselend is, en vinden het erg belangrijk dat we elkaar op 

deze avond ontmoeten. Dus niet alleen een kennismaking met de nieuwe leerkracht, maar 

ook een ontmoeting tussen de ouders van de kinderen die bij elkaar in één groep zitten. Het 

succes van een school is ook het succes van de ouders! 

We gaan er vanuit dat u deze datum in uw agenda zet en dat de opkomst groot is. Dit is 

immers het moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Om elkaar 

beter te leren kennen en beter te begrijpen.  

De volgende Nieuwsbrief kunt u verwachten op donderdag 23 juni 2022. 

Vriendelijke groet, 

Roberto van Dalen  

 



2. Clusternieuws en nieuws vanuit de clusters/leerteams/experts/OR en MR 

Nieuws uit de onderbouw 
In de kleuterklassen zijn we al ruim vier weken bezig met het 
thema ‘de boerderij’. In de klas wordt er volop gewerkt aan het 
thema, maar deze week gingen we dan ook echt bij een 
boerderij op bezoek! 
 
Boer Cas stond al op ons te wachten bij varkensboerderij het 
Krulstaartje, hij heeft ons een rondleiding gegeven op de 
boerderij en ons veel verteld. Een super leuke ervaring, zeer 
leerzaam en interessant!  
 

 

 
 

Twee weken geleden heeft groep 4 het thema Natuurspeurders afgerond. De eindopdracht 
was het maken van een bijen-, wormen- of 
mierenhotel. Het bijenhotel is gemaakt van 
een melkverpakking, takjes en touw. Deze 
heeft een plekje in onze moestuin 
gekregen. Voor het wormen- en 
mierenhotel moesten we een glazen pot 
vullen met zand, hier de wormen of mieren 
in doen en daarna zwarte folie om de pot 
doen. Na een paar dagen zagen we de 
gangen die de wormen en mieren gemaakt 
hadden! Vorige week zijn we gestart met 
het thema Op ontdekkingsreis. We gaan de 
woestijn, jungle en Noordpool verkennen en krijgen zo een indruk van de diversiteit van 
onze wereld.   
 
 

MUZIEK-OPROEPJE 
 
Voor de muziekles hebben we deze stokjes laten zagen. Nu moeten deze stokjes nog 
geschuurd worden zodat ze ook veilig zijn in gebruik. We zoeken iemand die het leuk vindt 
om dit voor de school te doen! Ben jij of ken jij iemand? Laat het weten door een mailtje te 
sturen naar suzanne.brok@xpectprimair.nl 
 
Groep 3 en groep 3-4 hebben in de afgelopen lessen van alles geleerd over ‘het drumstel’. 
We hebben erover gezongen, getekend, we hebben erover gesproken en we hebben op 
trommels gedrumd natuurlijk! In de laatste les mochten de leerlingen van groep 3-4 in 
groepjes hun eigen drumstel bouwen. Hierbij moesten de leerlingen samenwerken, luisteren 
naar de verschillende instrumenten en hun drumstel presenteren aan de klas. Groep 3 heeft 
1 klassikaal drumstel gemaakt waar iedereen op heeft mogen drummen. Alleen voor heel de 
klas drummen is best spannend, daarom extra knap dat toch iedereen het heeft gedaan! 
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Groep 4 en groep 5 zijn bezig met het spelen op klokkenspellen. Hoe speel je op een 
klokkenspel? Hoe ga je met het instrument om? En hoe speel je ‘Vader Jacob’? Ze zijn hard 
aan het oefenen hiermee. Hierdoor leren de kinderen over melodie en ritme. Maar ook leren 
ze o.a. elkaar helpen wanneer iemand het moeilijk vindt, leren ze op elkaar wachten, werken 
ze aan hun muzikaal gehoor, ritmegevoel en doen ze succeservaringen op. Want hoe vet, als 
je na al die lessen oefenen, het eindelijk kan spelen! Daarvoor is veel geduld en discipline 
nodig! 
  

 
 
Schaaktoernooi op BS Wandelbos 

Woensdag 25 mei hebben we een schaaktoernooi gedaan op de schaakclub van BS 

Wandelbos. Met Bente, Sen, Megan, Arouan, Thijmen, mijnheer Rick en Saar speelden we 

dit spannende toernooi. Als je een partij wint krijg je één punt en als je remise speelt krijg je 

een half punt. Op de 7e plek staat Arouan met 1,5 punt. Op de 6e en 5e plek staan Megan en 

Benthe met 2,5 punt. Op de 4e plek staat Saar met 4 punten. Op de 3e plek staat Thijmen 

met 5 punten. Op de 2e plek staat Sen met 5,5 punt. En op de 1e plek natuurlijk mijnheer 

Rick met 7 punten (maar die doet eigenlijk niet mee voor het klassement). 

Saar van Holland groep 8 

Toevoeging van de redactie. 

Op woensdag 22 juni spelen we weer een schaaktoernooi. We starten dan om één uur. Als je 

mee wilt doen, kun je je aanmelden door een bericht te sturen naar mijnheer Rick 

(rick.vanloy@xpectprimair.nl) 
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