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Directie
Beste ouders, verzorgers
Omdat onze koning morgen jarig is, betekent dit een vrije dag
voor alle kinderen.
Daarom vandaag het JJ in uw mailbox.

We hebben toch een manier gevonden om met groep 8 een
alternatief kamp te organiseren. Wat groep 8 allemaal gaat
doen is een verrassing, maar de komende dagen, na
Koningsdag, zullen speciaal worden voor groep 8.
Wat ze allemaal zullen beleven, laat ik u weten in het JJ. Veel
plezier groep 8!
De volgende JJ ontvangt u na de meivakantie op 18 mei
a.s. Alvast een fijne vakantie en rust uit, geniet en tank bij.

Avondvierdaagse:
Andere jaren kwam de ouderraad de school binnen om te
vragen, wie er meedeed aan de avondvierdaagse. Door de
coronamaatregelen mag dit helaas niet.
Als uw kind mee mag doen aan de avondvierdaagse, kunt u
een ticket aanvragen op onderstaande site.
https://a4d-moordrecht.nl/tickets/

Nationaal schoolplan
Op 17 februari 2021 besloot het kabinet onverwacht
5,8 miljard te steken in het basis- en voortgezet
onderwijs voor de komende twee schooljaren. Dit
Nationale programma onderwijs heeft als doel om
scholen de mogelijkheid te bieden achterstanden en
vertragingen van leerlingen als gevolg van COVID-19
in te kunnen halen. Op de leerling gericht en zijn of
haar brede ontwikkeling. Dus niet alleen taal en
rekenen. Ook kan met het programma bijgedragen
worden aan een structurele kwaliteitsverbeteringen
op verschillende onderwijsgebieden.
Binnen De Groeiling is een denktank ingericht met
een aantal directeuren, de kwaliteitsmedewerker en
personeelszaken. Zij helpen om het proces zo in te
richten dat scholen geholpen worden met het maken
van een verplichte schoolscan en een
programmaplan. Scholen krijgen binnen de kaders
van het nationale programma en De Groeiling de
ruimte om eigen keuzes te maken. De school moet
het programmaplan ter instemming voorleggen aan
de medezeggenschapsraad. Onze schoolscan is
gebaseerd op de schoolanalyse. Deze schoolanalyse
wordt door elke school al gemaakt. Daarbij zijn een
paar vragen extra te beantwoorden, die moeten
helpen om slimme keuzes te maken. We houden u op
de hoogte.

Formatie:

MR

Achter de schermen zijn wij alweer druk bezig met het komend
schooljaar. Door de groei van onze school, met dit jaar vier
kleutergroepen, is het niet mogelijk om alle groep 2-leerlingen
in één groep 3 over te laten gaan. Voor komend schooljaar
hebben wij toestemming om met twee kleine groepen 3 te
gaan draaien. Een goede basis is altijd erg belangrijk, en nu
zeker in deze coronatijd. Deze toestemming is voor één jaar.
Voor het jaar erna zullen we deze groepen waarschijnlijk deels
combineren, net zoals we nu, dit schooljaar, werken met een
groep 3, 3-4 en groep 4, wat goed uitpakt. De groepsindeling
voor groep 3 - 8 voor komend jaar is: twee groepen 3 - groep
4 - groep 4-5 - groep 5 –groep 6 - groep 7 en groep 8.

Dinsdag 20 april heeft de MR online vergaderd.

Er zijn veel aanmeldingen van nieuwe kleuters. Aan de
groepsindeling voor alle kleuters wordt gewerkt.
Hierover informeren we u na de meivakantie.

Margreet heeft ons op de hoogte gebracht van de stand van
zaken m.b.t. de formatie, de analyse van de M-toetsen, de
ouderapp Kwieb en de inrichting van de aula. Binnen het team
is geïnventariseerd in hoeverre er een voorkeur is voor een
continurooster. Het team is hierover verdeeld en omdat de
school zich nu vooral wil focussen op de leeropbrengsten is dit
punt geparkeerd. Mocht dit onderwerp veel genoemd worden
in de gehouden enquête, dan komt dit op een later moment
terug. Verder hebben we ons activiteitenplan aangepast.

Het is nu niet mogelijk om voorafgaand aan de MRvergadering binnen te lopen voor vragen of opmerkingen. Als
u die heeft, kunt u altijd mailen
naar mr.stjozefmd@degroeiling.nl
Onze volgende vergadering is op 22 juni 2021.
Groeten van Jikke, Merel, Nancy en Christa

Agenda

Gefeliciteerd
26 april

Femke

groep 4

27 april

Noah

groep 1/2 BL

27 april: Koningsdag, kinderen vrij

28 april

Floris

groep 1/2 GR

30 april Juffendag voor groep 1-2

29 april

Koen

groep 8

03 t/m 14 mei: Meivakantie

30 april

Dave

groep 8

01 mei

Sarah

groep 7

Spreuk

02 mei

Seiji

groep 4

Elijah

groep 1/2 GR

Chaam

groep 5

Roan

groep 5

Olivia

groep 1/2 GR

Vinn

groep 5

07 mei

Mila

groep 5

08 mei

Kayleigh

groep 3

09 mei

Hugo

groep 1/2 GE

10 mei

Daniël

groep 8

12 mei

Mats

groep 1/2 GE

Kalista

groep 3/4

Sander

groep 7

15 mei

Marijn

groep 6

16 mei

Anna

groep 1/2 RO

Quinten

groep 8

Sidney

groep 1/2 GE

03 mei
05 mei

17 mei

Vooruitgang is onmogelijk zonder verandering.
Alleen als je openstaat voor iets nieuws en iets beters,

kun je een volgende stap maken.

Welkom
Groep1/2 Groen Yven, en Jaxx
Groep 1/2 Blauw Sabri, Caden en Jim
Groep 1/2 Rood Norah

Veel plezier op onze school!

