Kloosterhaar, juni 2021
Beste ouders / verzorgers,
Het schooljaar nadert haar einde en de zomervakantie staat voor de deur. We gaan nog twee weken
naar school en we gaan er vanuit dat dit twee mooie weken zullen gaan worden. Normaliter vindt
aan het einde van het schooljaar een ouderavond plaats, maar vanwege de pandemie is dit helaas
niet mogelijk. Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van zaken die belangrijk
zijn voor het nieuwe schooljaar.

1. Formatie nieuwe schooljaar
In het schooljaar 2021-2022 zullen wij gaan werken met 5 groepen. In onderstaand schema ziet u de
indeling van de formatie.
Groep Leerkracht
Ma ocht Ma mid
1/ 2
3/ 4
5/6
6/7

Juf Lisa
Juf Tirza
Juf Janet
Juf Pauline

8

Meester
Alle

Juf Lisa
Juf Tirza
Juf Janet
Juf
Pauline
Meester
Alle

Di ocht

Di mid

wo

Do ocht

Do mid

Vr ocht

Juf Lisa
Juf Tirza
Juf Janet
Juf
Simone
Meester
Alle

Juf Lisa
Juf Tirza
Juf Janet
Juf
Simone
Meester
Alle

Juf Hilly
Juf Tirza
Juf Janet
Juf
Simone
Meester
Alle

Juf Hilly
Juf Tirza
Juf Erna
Juf
Simone
Juf Lisa

Juf Hilly
Juf Tirza
Juf Erna
Juf
Simone
Juf Lisa

Juf Hilly
Juf Tirza
Juf Erna
Juf
Simone
Meester
Alle

Vr mid

Juf Erna
Meester
Alle

Op vrijdagmiddag zullen juf Erna en Meester Alle en de godsdienst- en HVO-leerkracht aanwezig
zijn, net als dit schooljaar.
Juf Roelienke zal alle dagen aanwezig zijn. Zij zal haar werkzaamheden als leerkrachtondersteuner
combineren met ICT- en PR taken.
Groep 1/2
We gaan in het nieuwe schooljaar werken met een combinatiegroep 1/2. Dit is mogelijk i.v.m. het
aantal leerlingen in deze groepen.
Groep 6
Zoals hierboven wordt aangegeven, zal groep 6 in het nieuwe schooljaar worden gesplitst over twee
groepen. De groepsindeling zal vandaag met de ouders en leerlingen van deze groepen (5/6 en 6/7)
worden gedeeld.
Groep 8
Groep 8 zal volgend jaar samengevoegd worden in één groep i.v.m. de grootte van de groep.

2. Scholengroep en directiewisseling
Annet Horsting, één van de directeuren, zal onze scholengroep gaan verlaten om elders binnen de
stichting aan de slag te gaan als locatiecoördinator. Wij wensen haar veel succes en plezier toe in
haar nieuwe uitdaging.
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal Samenlevingsschool ‘De Ravelijn’ in Den Velde worden
toegevoegd aan onze scholengroep. De directie zal, door het vertrek van Annet, worden aangevuld
met Erwin Breukelman. Erwin is al enige jaren werkzaam binnen Arcade als directeur en zal samen

met Annita Post en Peter Möhlmann als directie van de scholengroep gaan fungeren. Erwin zal zich
aan het begin van het nieuwe schooljaar aan u voorstellen.

3. Schooltijden
Met ingang van het nieuwe schooljaar zullen wij weer overstappen op de ‘oude’ schooltijden. Dit
betekent dat de leerlingen tussen de middag weer naar huis zullen gaan. In schema:
Ochtend

middag

Maandag

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Dinsdag

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00

Woensdag

08:30 - 12:30

vrij

Donderdag

08:30 - 12:00

Vrijdag

08:30 - 12:00

13:00 - 15:00
De vierjarigen zijn op
donderdagmiddag vrij.

13:00 - 15:00
De groepen 1 t/m 4 zijn
vrijdagmiddag vrij.

Pauzetijden (ochtend)

Deze zullen aan het begin van het schooljaar met de leerlingen worden doorgesproken.
Overblijven
Tussen de middag overblijven op school is weer mogelijk en zal op de wijze verlopen zoals u dit
gewend bent.
Wij zullen gedurende het schooljaar 2021-2022 wel gaan onderzoeken wat de wensen en
mogelijkheden zijn om over te stappen op een continurooster waarbij de leerlingen tussen de
middag op school overblijven.

4. Brengen en halen van kinderen
Het halen en brengen van de kinderen zal in het nieuwe schooljaar op dezelfde wijze worden
voortgezet. Dit betekent ook dat we alleen nog gebruik zullen gaan maken van de ingangen aan de
zij- en achterkant van het gebouw.

5. NPO gelden
Zoals bekend zal iedere school in Nederland een geldbedrag krijgen vanuit ministerie om in te
zetten op de ontwikkeling van het onderwijs. Onze school heeft de keuze gemaakt om een deel van
deze gelden in te zetten voor het aantrekken van een onderwijsassistent voor alle groepen. De inzet
zal met name gericht zijn op het begeleiden en ondersteunen van kleine groepjes- of individuele
leerlingen. Deze vacature is uitgezet en we verwachten deze voor het nieuwe schooljaar te hebben
ingevuld.
Daarnaast willen we extra inzetten op uitdaging en verdieping binnen ons onderwijs voor de
leerlingen die meer aankunnen dan de leerstof die zijn aangeboden krijgen. Ook gaan we extra
inzetten op welbevinden en motivatie van de leerlingen bij ons op school en het verder
implementeren van de werkwijze Snappet.

6. Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Met ingang van het nieuwe schooljaar zal elke school van Onderwijsstichting Arcade voor een dag
per week de beschikking krijgen over de inzet van een vakleerkracht bewegingsonderwijs
(gymdocent). In overleg met het team zullen wij bepalen op welke dag deze leerkracht aanwezig zijn
zal.

7. Ouderpanel
Graag willen wij volgend schooljaar de inzet van een ouderpanel weer oppakken. Dit panel is
bedoeld om te sparren op schoolniveau. Hierbij kunt u denken aan PR, samenwerking omgeving,
communicatie, kansen en mogelijkheden, maar ook over het gebouw, het plein en eventuele andere
actuele zaken die spelen. Wij zullen hiervoor weer willekeurige ouders uitnodigen. De
bijeenkomsten zullen onder- of kort na schooltijd plaatsvinden.

