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Agenda 
Woensdag 15 juni   Brulboei 17 

Inplannen voor gesprekken van maandag 27 juni t/m 
vrijdag 1 juli  (groep 1 t/m 8) 

Dinsdag 28 juni  Doorschuifmoment voor alle leerlingen (13.15-14.15 
uur) 

Van de directie… 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
De Avondvierdaagse is achter de rug en afgelopen zaterdag is de Ensyfair gestart. Er zijn leuke 
activiteiten voor kinderen, deze zijn op 8 juni via Parro met jullie gedeeld.  
 
Groepen 2022-2023 
Volgend schooljaar zullen we vanwege het leerlingaantal 5 groepen formeren. Dit zullen de volgende 
groepen zijn: 
 
Groep 1/2 Juf Diana & juf Sylvia  
Groep 3 Juf Gerrie & juf Mieke  
Groep 4/5  Juf Janneke W & juf Marijke*  
Groep 6/7  Juf Janneke B & juf Janine  
Groep 7/8  Vacature* (3 dagen) & juf Marieke  
 
*U ziet in bovenstaand plaatje één vacature en een nieuwe naam. Door het vertrek van meester 
Freerk is er een vacature ontstaan. In eerste instantie hadden we twee opties voor deze vacature, 
een fulltime baan in groep 7/8 of een combinatie van twee parttime banen in 4/5 & 7/8. In beide 
sollicitatierondes heeft er geen fulltime kandidaat gereageerd, maar wel twee leerkrachten die beide 
een parttime baan ambieerden.  
Afgelopen maandag kregen we bericht dat de gesprekken die we hebben 
gevoerd met Marijke tot een match van beide kanten heeft geleid. Zij komt na 
de zomer ons team versterken en zal samen met juf Janneke W een duo 
vormen. Marijke is een vrolijke en enthousiaste juf met een achtergrond in de 
kunst/cultuur. Gezien haar ervaringen zal ze het team kunnen aanvullen en een 
mooie bijdrage kunnen leveren aan onze schoolontwikkeling. Op een later 
moment zal ze zich aan groep 4/5 en de rest van de school voorstellen.   
Maandag heeft de kandidaat voor de vacature in 7/8 zich teruggetrokken vanwege 
privéomstandigheden. Heel jammer. Gelukkig hebben we inmiddels een andere kandidaat waarmee 
we volgende week in gesprek gaan, wordt vervolgd dus! 
Op dinsdag 28 juni organiseren het zogenoemd doorschuifmoment van 13.15 tot 14.15 uur. De 
leerlingen kunnen dan kennismaken met hun (nieuwe) leerkracht(en). Ook de kleuters die na de 
zomervakantie op school starten ontvangen hiervoor een uitnodiging.  
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Kind op Maandag  
Kind op Maandag staat voor open, uitnodigend godsdienstonderwijs, waarin 
Bijbelverhalen centraal staan. We hoeven kinderen niet te vertellen wat ze 
moeten geloven. Wel kunnen we kinderen kennis laten maken met de 
rijkdom van de Bijbel en hen uitdagen om te ontdekken wat deze verhalen 
hen zelf te zeggen hebben. Het materiaal van Kind op Maandag is geschikt 
voor alle bouwen van de basisschool, met een onderverdeling van groep 1-2, 

groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. In elke bouw zijn per lesweek in principe dezelfde verhalen aan de 
orde. Een schoolbrede aanpak dus. Dat doen we heel bewust, vanuit de visie dat je als complete 
school ergens voor staat en iets met elkaar deelt. 

Thema ‘Naar wie luister jij?’ (19 april t/m 3 juni 2022) 

We lezen deze periode over David en koning Saul. David verslaat de reus Goliat 

en is succesvol in de strijd. Hij wordt toegejuicht als een held. Wanneer ben je 

eigenlijk een held? Ook andere personen in de verhalen verrichten heldendaden. 

Zoals Michal, de dochter van de koning die David helpt ontsnappen. En Jonatan, 

die met gevaar voor eigen leven onderzoekt of de kust veilig is voor David. 

In de zomerweken rondom de vakantie staan we stil bij de Bijbel als geheel en de 

manier waarop de kinderen zelf tegen het leven aankijken. 
 

Week 24 (13/06 - 17/06) – Kom maar op! 

1 Samuel 17: 1-58 en Psalm 27 
De reus Goliat daagt de Israëlieten uit om te vechten. Niemand durft, maar David gaat hem met zijn 
slinger tegemoet. 

Week 25 (20/06 - 24/06) – Help jij mij? 

1 Samuel 18:16-30 en 19: 1-17 
David is enorm populair bij het volk. Koning Saul wordt er jaloers van en probeert David te doden. 
David is getrouwd met Michal, de dochter van de koning. Zij helpt hem om te vluchten. 

Positive Behavior Support (PBS)  
In elke Brulboei staat er een stukje over PBS. Deze keer is groep 1/2B aan de beurt!   
De tussenstand voor de nieuwe schoolbeloning is 465 munten. We zijn dus bijna bij ons spaardoel 
(500 munten)!  
 
Voor de meivakantie mochten we speelgoed meenemen naar school omdat we ons doel behaald 
hadden! We hebben geleerd hoe fijn het is als iedereen in 5 seconden stil is. Dit komt omdat we het 
stilteteken snel overnemen! En wat goed is het om te zien dat de kinderen dit na het behalen van het 
doel en de beloning, nog steeds goed volhouden! 
Op dit moment vinden we het nog best lastig om snel en 
goed op te ruimen en daarom hebben we daar ons doel 
ook op gericht. We hebben met de kinderen nagedacht 
over wat iedereen kan doen om snel en goed op te 
ruimen. Een aantal hebben bedacht dat ze eerst hun eigen 
spullen opruimen en daarna anderen gaan helpen. 
Sommigen kunnen al goed opruimen en hebben ervoor 
gekozen om anderen aan te sturen en een aantal is aan 
het oefenen om na het opruimen van hun eigen spullen, 
gelijk in de kring te gaan zitten. Slim hè!? 
 Als we dit doel bereikt hebben, gaan we een waterfeest houden met de klas! Dat plannen we 
natuurlijk wel op een dag als de zon er ook bij is!  Wij hebben er al heel veel zin in! 
  
Groetjes groep 1/2B 
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Jaarplanning 2022-2023 
We zijn druk met het samenstellen van de jaarplanning voor komend schooljaar. Deze zal na de 
zomervakantie verschijnen in de Parro-agenda en beschikbaar worden gesteld in de vorm van een 
kalender met weetjes.  
De schoolvakanties zijn al vastgesteld en zijn als volgt:    

Vakantie periode 

Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2022 

Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie  27 februari t/m 03 maart 2023 

Goede Vrijdag/Pasen  06 april t/m 10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2023 

Hemelvaart  18 en 19 mei 2023 

Pinksteren  29 mei 2023 

Zomervakantie 24 juli t/m 01 september 2023 

Inspiratieavond hoogbegaafdheid 30 juni 2022, van 19:30 tot 21:30 | FlevoMeer Bibliotheek  
Op 30 juni is er in samenwerking met de oudergroep ‘Hoogbegaafd kind? En dan?’ van Carrefour een 
inspiratieavond met diverse workshops.   
Ben jij ouder/verzorger van een hoogbegaafd kind? En wil je weten hoe je jouw kind kunt begeleiden 
en leren om het beste uit zichzelf te halen? Kom dan donderdag 30 juni van 19.30 tot 21.30 uur naar 
FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder voor een inspiratieavond waar je kunt meedoen met 
verschillende workshops rondom het hoogbegaafde kind. 
Bij hoogbegaafdheid denken de meeste mensen meteen aan goede cijfers of mooie werkprestaties. 
Maar als hoogbegaafde mensen niet op de juiste manier begeleid worden, kan het zijn dat deze 
intelligentie niet of nauwelijks tot uiting komt. Hoogbegaafdheid zit hem dan ook veel meer in het 
anders denken. 
Tijdens deze inspirerende avond zijn er vijf deskundigen aanwezig, ieder met hun eigen expertise: 
Simone Schuitemaker van ‘Bloeikracht’ is aanwezig om handvatten te geven om je kind te helpen 
met leren lezen en/of rekenen aan de hand van de Kernvisiemethode. 
Annet Atsma van ‘AABBC’ geeft een workshop over de problemen en uitdagingen van stress, het 
omgaan met stress en wat je als ouder zelf kunt doen. 
Esther Grit van ‘Kiene Kids’ neemt je tijdens haar workshop mee in de kenmerken van een 
ontwikkelingsvoorsprong bij kinderen van 0-6 jaar en geeft praktische handvatten om het jonge kind, 
thuis en in de kinderopvang, te ondersteunen. 
Saskia Durieux van ‘Wijzer Remedial Teaching & Studiebegeleiding’ gaat dieper in op de 
problematiek waar hoogbegaafde kinderen en hun ouders tegenaan lopen in het voortgezet 
onderwijs en hoe je hen kunt ondersteunen. 
Alice Tol van ‘Samen Sterk’ zoomt in op het gedrag van volwassenen dat van groot belang is voor het 
welzijn en welbevinden van hoogbegaafde kinderen thuis én op school. 

De workshops zijn georganiseerd in samenwerking met de oudergroep 'HB kind? En dan'? Van 
Carrefour. 
 
Meer info op: https://www.flevomeerbibliotheek.nl/agenda/inspiratieavond-hoogbegaafdheid-
workshops-nop.html  
 
De volgende Brulboei verschijnt op 27 juni 2022   
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