Flitsnieuws
Flits no. 21 14-06-2021
Ouderportaal
Alle groepen zijn inmiddels toegevoegd aan het ouderportaal en u heeft een mail ontvangen met daarin een
activatielink. Al velen van u hebben het Ouderportaal geactiveerd. We hopen dat ook de overige ouders dit nog gaan
doen.
Heeft u de activatielink niet ontvangen of is deze niet meer geldig laat het de leerkracht van uw zoon en/of dochter
even weten. Dan kunnen we u nogmaals een mail sturen met daarin de activatielink.
Heeft u hulp nodig bij het activeren, laat het ons weten! Als bijlage een stappenplan voor het installeren van het
ouderportaal.
Reservekleding
Heeft u nog kleding thuis die wij op school mogen gebruiken voor als kinderen een ongelukje hebben?
Mocht u nog kleding hebben die u niet meer gebruikt, wilt u dit dan aan uw kind(eren) geven voor juf Maaike of Juf
Jolanda?
Route 8 Eindtoets
Alle leerlingen van groep 8 maken de route 8 eindtoets bij ons op school. Middels een eindtoets monitort wij en de
inspectie o.a. onze onderwijskwaliteit. Het landelijk gemiddelde is vastgesteld op 208. Onze school heeft boven het
landelijk gemiddelde gescoord, namelijk 211,6. We zijn dan ook trots op de prestatie die onze groep 8 geleverd heeft,
zeker in deze bijzondere tijd.
Rapporten
Heeft u het rapport van uw kind(eren) nog thuis, wilt u deze dan meegeven naar school?
Zomerse en voetbal sferen op school
Afgelopen vrijdag heeft de Oudervereniging de school versierd. Naast dat de school in zomerse
sferen is gebracht. Hebben de ouders ook aandacht besteed aan het EK voetbal. Van het team
is een heuse opstelling gemaakt.
Oudervereniging bedankt voor het versieren.

Margedag
Vrijdag 18 juni is er een margedag, alle leerlingen zijn vrij.
Tijdens deze dag gaan wij als team het afgelopen jaar met elkaar evalueren, de afgenomen
toetsen analyseren en kijken we alvast vooruit naar het schooljaar 2021 – 2022.
Formatie en NPO gelden schooljaar 2021 – 2022
Uiteraard bent u allen erg nieuwsgierig naar het formatieplaatje voor het volgende schooljaar. Heel eerlijk, wij kunnen
ook niet wachten deze aan u te presenteren. Door het inzetten van een stukje van de NPO gelden is het volgens ons
een heel mooi plaatje geworden. Op dit moment hebben wij nog 1 vacature te vullen. Dat hopen wij deze week rond
te krijgen. Zodra dit bekend is, zullen we het formatieplaatje nog dezelfde dag met u delen.
NPO staat voor Nationaal Programma Onderwijs. Vanuit het ministerie komt er een enorme pot geld vrij voor het
onderwijs. Dat is geweldig! Om de gelden te verkrijgen moeten we ons wel heel goed verantwoorden richting het
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bestuur en de MR op welke wijze we de gelden willen gaan inzetten. De bedoeling is natuurlijk dat alle kinderen gaan
profiteren van deze extra gelden. Naast een stukje van de gelden in te zetten in ons formatieplaatje zullen we de
gelden ook gaan inzetten voor scholing van het team en leermiddelen. Wanneer de MR is geïnformeerd en akkoord is,
zullen we onze plannen zeker ook met u delen.
Schoolreizen
Het heeft even geduurd voordat we duidelijkheid hadden over wat wel/niet mogelijk is wat betreft de
schoolreisjes/schoolkampen.
Vanuit Comprix is het volgende voorgesteld;
Groepen mogen in hun eigen bubbel (op de fiets, zonder ouders, in de auto van de leerkrachten, in een gecharterde
privébus) naar een accommodatie reizen, waar zij de enige gasten zijn en tijdens dit schoolkamp/schoolreis geen
bezoek brengen aan locaties waar andere groepen kinderen zijn. Daarbij wel de normale coronaregels in acht nemend.
De medezeggenschapsraad moet ook in dit geval akkoord gaan.
Aangezien het dit jaar nog niet lukt om op schoolreis te gaan zoals de kinderen gewend zijn naar bijvoorbeeld de
dierentuin of een pretpark , gaan we in overleg met de OV op zoek naar andere creatieve oplossingen in de buurt van
de school om toch nog een gezellige dag met elkaar te hebben zo aan het einde van het schooljaar. We hebben de
wens om in september met de groepen op schoolreis te gaan.
De MR heeft toestemming gegeven voor de creatieve oplossingen.
Deze Flits bevat de volgende bijlage;
Bijlage 1; stappenplan installeren ouderportaal
Belangrijke data
Juni
14 Flits
16 Generale repetitie musical
17 Musical
18 Studiedag (alle leerlingen vrij)
23,24,25 Kamp groep 8
25 Rapporten mee
28 Flits
28 MR vergadering
30 Ouderavond ouders toekomstige leerlingen groep 3 – informatieavond omtrent het onderwijs in groep 3
Juli
02 Oud papier
05 Flits
07 kennismaking groep 8 met VO
07 afscheid groep 8
09 Laatste schooldag – alle leerlingen om 12.00u vrij
10 t/m 22 augustus - Zomervakantie

NB. Wijzigingen voorbehouden.
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Opmerkingen t.a.v. deze flits kunnen worden gemaild naar
directie.tuindorpschool@comprix.nl
Met vriendelijke groet,
Team OBS Tuindorp
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