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Kalender JULI
1 juli
Musical groep 7-8
5 juli
Afscheid groep 8
6 juli
Groep 8 vrij
7 juli
Doordraaiochtend groep 1 t/m 7
7 juli
Groep 8 vrij
7 juli
Optredens groep 1 t/m 6
8 juli
Koffie ochtend en uitvliegen
groep 8
8 juli
Alle leerlingen 12:00 uur vrij
Kalender AUGUSTUS
22 aug
Studiedag alle leerlingen vrij
23 aug
Start nieuwe schooljaar
26 aug
Gelselaarsfeest, alle leerlingen
om 13:00 uur vrij
4e schoolweek Informatieavonden (week van
12 t/m 16 september, de exacte datum komt
na de vakantie)

Musical groep 7-8
Op vrijdag 1 juli zal groep 7-8 de musical opvoeren. Deze zal plaatsvinden in sporthal ‘t
Benneker. Vrijdagmiddag gaan alle andere leerlingen naar de voostelling kijken, op vrijdagavond zijn de ouders, opa’s en oma’s en de
oudere broers en zussen van groep 7-8 uitgenodigd.
Doordraaiochtend
Op donderdag 7 juli zullen de leerlingen alvast
even een kijkje nemen in de nieuwe groep en
voor sommigen bij de nieuwe leerkracht.
Optredens groep 1 t/m 6
Vorig schooljaar zijn we gestart met optredens
vanuit de groepen 1 t/m 6. Dit was zo leuk om
te doen en juist ook omdat dit door het hele
dorp heen te zien en te beleven was.
Donderdag 7 juli kunt u wederom genieten van
een aantal optredens in het dorp. D.m.v. een
wandeling onder begeleiding van de leerlingen
uit groep 7 zult u geen optreden missen.
De wandeling start om 17:10 uur vanaf het
schoolplein. De leerlingen van groep 7 zullen u
in een groep rondleiden langs de podia. Vanaf

17:00 uur bent u welkom op het plein, zodat
we de groepen kunnen verdelen. Kom dus op
tijd om de start niet te missen. We hopen dat u
allen komt kijken
Koffieochtend en uitvliegen groep 8
Vrijdag 8 juli zal onze jaarlijkse traditie van het
uitvliegen van groep 8 en de koffieochtend
plaatsvinden. Alle ouders zijn vanaf 10:30 uur
welkom. De leerlingen van groep 8 zullen vanaf
10:40 uur aankomen op school, waarna aansluitend het uitvliegen plaats zal vinden.
Vervolgens is de gezamenlijke koffie ochtend.
Vanaf 12:00 uur begint de zomervakantie.
Evaluatie Parro
Een aantal weken geleden zijn we gestart met
de app Parro. Ondertussen hebben alle ouders
de app gedownload en berichten via deze weg
ontvangen.
Tot op heden werkten we nog dubbel, dat wil
zeggen met de Parro app en via de e-mail.
Vanuit het team is de ervaring met Parro prettig. De berichten, agenda items en korte berichten tussen ouders en leerkracht verlopen
soepel. Wel zijn wij als team hierin nog lerende
zoals u onlangs heeft ervaren bij het inplannen

van de oudergesprekken. Dit vergt nog wat
extra leertijd voor ons als team. Daarnaast ervaren wij ook dat de berichten die tussen ouders en leerkrachten kan worden gestuurd
geen persoonlijke ‘whats app achtige’ gesprekken moeten worden. Het is bedoeld voor korte
mededelingen. Wanneer u als ouder graag
meer wilt vertellen is het handiger om even te
bellen of te mailen. Daarnaast kunt u altijd
leerkrachten vragen om een gesprek na schooltijd.
Naast onze ervaring zijn wij uiteraard ook benieuwd naar de ervaring van u ouders. Heeft u
nog tips of adviezen dan horen wij dit graag.
Wij zijn voornemens om ook in het schooljaar
2022-2023 verder te gaan met Parro. Wij zullen
dan niet meer de berichten dubbel gaan versturen, maar enkel alleen Parro gaan gebruiken.
Studiedagen 2022-2023
De afgelopen weken zijn we druk aan het puzzelen geweest om de studiedagen in te plannen
en de jaarplanning rond te maken.
Vanaf 6 augustus is het pas mogelijk om de
agenda in Parro voor het volgende schooljaar
te vullen. Deze zal z.s.m. na 6 augustus worden
ingevuld.
Wel zetten we de studiedagen hieronder op
een rij om alvast te noteren.
➢ Maandag 22 augustus

➢
➢
➢
➢
➢

Woensdag 12 oktober
Maandag 14 november
Donderdag 12 januari
Vrijdag 7 april (goede vrijdag)
Vrijdag 16 juni

Deze studiedagen worden gebruikt voor onze
schoolontwikkelingen. De schoolontwikkelingen voor het schooljaar 2022-2023 zijn:
➢ Verdieping in het rekenonderwijs. Beleid op maken met elkaar. (Gynzy en
Semsom). Hieraan zijn twee studiedagen gekoppeld in samenwerking met de
Voshaar in Haarlo.
➢ Thematisch werken verder uitbreiden.
Hierbij gaan we ons verdiepen in de methodiek 4x wijzer, om een passend
raamwerk te vinden bij de manier van
thematisch werken die past bij onze
school.
➢ Daarnaast zijn er aan aantal nieuwe collega’s nog niet gecertificeerd voor taakspel. Zij zullen hiervoor een cursus gaan
volgen
Tevens zijn er nog een aantal individuele trainingen gepland:
➢ Opfriscursus EHBO
➢ Training kleine blusmiddelen voor bhver
➢ Bijeenkomsten voor vertrouwenspersoon

➢ Bijeenkomsten voor ICT onderwijs
➢ Bijeenkomsten voor zorg coördinatoren
Vanuit de MR
Voor het nieuwe schooljaar is er in september
een zakelijke ouderavond gepland. Deze zal zijn
op woensdag 21 september om 19:00 uur.
Hierbij zijn alle OR en MR leden aanwezig en
ook alle andere ouders zijn welkom hierbij aan
te sluiten. Tijdens deze avond worden o.a. de
jaarverslagen besproken en een financieel
overzicht gegeven van de uitgaven van het
schooljaar 2021-2022.
Informatieavond
Aan het begin van het schooljaar houden wij
per groep een informatieavond over het reilen
en zeilen in de groep. Deze informatieavonden
zullen plaatsvinden in de vierde schoolweek.
Wilt u hiermee alvast rekening houden in uw
agenda.
Vakantie!
Het schooljaar is voorbij gevlogen! We zijn het
schooljaar gestart met veel maatregelen, maar
mochten het gelukkig zonder maatregelen vanuit de overheid afsluiten.
Via deze weg willen wij iedereen bedanken
voor alle inzet en hulp van het afgelopen jaar.
Wij wensen iedereen een hele fijne vakantie en
tot dinsdag 23 augustus!

