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Agenda
di 22 jun

Naschools Sportaanbod

ma 28 jun

Schoolfotograaf

ma 28 jun

Oudergesprekken

di 6 jul

Oud papier

za 10 jul

Zomervakantie

Formatie 2021-2022
Deze week hebben we, in samenwerking met Comprix, en na toestemming van de MR, het formatieplaatje voor
volgend schooljaar rond kunnen maken. Op basis van de reguliere bekostiging moesten we uit gaan van 7 groepen.
Dat betekent dat er ergens een combinatiegroep zou moeten worden gevormd. Door een deel van de NPO-gelden in
te zetten voor “meer handen in de klas”, hebben we kunnen regelen dat we met 8 groepen mogen werken. Over de
verdeling van de NPO-gelden vindt u verderop in dit weeknieuws meer informatie.
Komend schooljaar zullen twee leerkrachten helaas niet meer werkzaam zijn op de Vensterschool. Juf Joland gaat,
na 33(!) jaren in Noordwolde gewerkt te hebben, naar de Dorpsschool in de Blesse. Juf Nikki gaat volgend schooljaar
werken op de Treffer in Gorredijk. We wensen hen beide heel veel plezier op de nieuwe scholen.
Daar staat tegenover dat we ook een nieuwe leerkracht mogen verwelkomen. Juf Lieselotte Dijkstra komt over van
de Aventurijn in Munnekeburen. Ze is woonachtig in Vledder en zal volgend jaar aan het begin van de week in groep
1 werken.
Juf Johanna de Jong is vanaf februari al leerkracht van de instroomgroep op onze school. Zij gaat volgend jaar
werken in groep 4.
Als team zijn we heel erg blij u het onderstaande formatieplaatje te kunnen delen. Ieder jaar is het weer een hele
puzzel om te komen tot het meest optimale plaatje. Voor het komende schooljaar denken we dat dat zeker weer
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NPO gelden
We hebben deze week de plannen voor besteding van de NPO-gelden kunnen afronden. Deze plannen zijn
inmiddels goedgekeurd door Comprix en onze MR. We willen het geld komend schooljaar als volgt verdelen:
1. Extra formatie.
We hebben volgend schooljaar voor 3,5 dag extra leerkrachtbezetting op school. Hierdoor kunnen we met 8
groepen werken.
2. Extra dagen onderwijsassistent.
Volgend jaar hebben we onze onderwijsassistent Germa 2 dagen extra ter beschikking.
3. Scholing
Het personeel gaat zich verder bekwamen in Expliciete Directe Instructie. EDI helpt leerlingen stapsgewijs en
actief de leerstof eigen maken, waardoor zij succeservaringen opdoen.
4. Aanschaf van materialen t.b.v. de instructiefase van de lessen en de verdieping voor kinderen die meer aan
kunnen.
Van bovengenoemde punten zijn punt 1 en 2 al rond. Voor punt 3 en 4 geldt dat we voor en na de zomervakantie op
zoek gaan naar de juiste partners om de doelen die we daarbij stellen te bereiken. Kortom; er moet een partij worden
gezocht die de scholing gaat verzorgen en we moeten op zoek naar leveranciers voor de materialen.
Vanwege bovengenoemde reden is het op dit moment nog niet mogelijk om het definitieve vakantierooster al vast te
stellen. We weten nu nog niet op welke dagen de scholingsmomenten zullen plaats vinden.

Vakantierooster
De overheid heeft het vakantierooster voor het schooljaar als volgt vastgesteld:
Herfstvakantie

16 oktober t/m 24 oktober 2021

Kerstvakantie

25 december 2021 t/m 9 januari 2022

Voorjaarsvakantie

19 februari t/m 27 februari 2022

Goede vrijdag en Pasen

15 april 2022 t/m 18 april 2022

Koningsdag

27 april 2022

Meivakantie

30 april t/m 8 mei 2022

Hemelvaart (+margedag)

26 t/m 27 mei 2022

Zomervakantie

16 juli t/m 28 augustus 2022

Hier komen dus nog extra dagen bij i.v.m. studiedagen van het personeel. De MR moet instemmen met die extra
dagen. Zo gauw we duidelijkheid hebben, vermelden we dat in het weeknieuws. We houden er rekening mee dat dat
pas na de zomervakantie zal zijn.

Laatste schooldag
Onze oudervereniging is druk bezig met de voorbereidingen voor de laatste schooldag. Samen zorgen we er voor dat
we op een leuke manier het jaar afsluiten met de kinderen. De laatste schooldag is op vrijdag 9 juli. De kinderen zijn
die dag om 11:45 uur vrij. Ze hoeven geen fruit of drinken mee te nemen.
De dag er voor, donderdag 8 juli, heeft de Oudervereniging ook een verrassing bedacht. Wat die verrassing precies
is, gaan we nog niet zeggen, maar de kinderen hoeven die dag geen lunch mee te nemen. Wel moet er zelf fruit en
drinken voor de ochtendpauze worden meegenomen.

Beslisboom
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=1xEMYwP7jBRyg2L

Oudergesprekken
In de week van 28 juni t/m 2 juli staan de oudergesprekken gepland. De groepsleerkracht maakt een afspraak met u
over het moment, of dat is inmiddels al gebeurd. De gesprekken zullen plaats vinden via Google Meet. Hiervoor heeft
u de inlogcode van MOO van uw kind nodig.
We willen de vorderingen van al onze leerlingen bespreken. U wordt dus allen verwacht, tenzij er andere afspraken
zijn gemaakt.

Schoolfoto
Op maandag 28 juni komt de schoolfotograaf op bezoek. In de ochtend zullen de portreten posefoto's gemaakt worden. 's Middags worden de groepsfoto's gemaakt. Het is dit
jaar helaas niet mogelijk om met broertjes en/of zusjes op de foto te gaan. De foto's zijn
online te bestellen. U krijgt daarover nog bericht.

Zomerkleding
Veel kinderen komen met dit mooie weer in luchtige kleding op school. Heel begrijpelijk. Er komen echter soms ook
meisjes in bikini, naveltruitjes of topjes op school. We willen u vragen er op te letten dat dit niet gebeurt.

nieuwsbrief GMR Comprix
https://vensterschool.net/informatie/pdf?id=EoVW6l4yEBPJ3XG

Naschools Sport Aanbod
Wat:

Naschools Sportaanbod

Wanneer:

dinsdag 22 juni 15.00 – 16.00 uur

Waar:

Pannakooi op de Mandehof 17 Noordwolde

Doe jij ook mee met het Naschoolse Sportaanbod??
We gaan lekker naar buiten, zodat we toch nog lekker kunnen sporten!
Juf Karen neemt allerlei leuk buitenspeel materiaal mee waar jullie vrij mee kunnen
spelen!
Het Beweegteam hoopt jullie te zien bij deze leuke activiteit!!
Tot dan!

