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Even bijpraten
Vanaf maandag mogen we de bubbels loslaten. Dat betekent dat de kinderen uit verschillende groepen weer
mogen samenwerken en samen spelen. Hoe fijn is dat. Wat ook erg prettig is, is dat we zowel op het schoolplein als
binnen het gebouw geen mondkapjes meer hoeven te dragen; een hele verademing, letterlijk en figuurlijk. Zeker
nu de zomer officieel begonnen is. We hebben allemaal ervaren hoe warm het dragen van een mondkapje was in
de zomerse temperaturen van vorige week. Dat hoeft nu dus niet meer.
Vandaag krijgt u (of heeft u inmiddels gekregen) de groepslijsten met daarin de namen van alle klasgenootjes en de
namen van de leerkrachten voor volgend schooljaar. Fijn dat dit zo gedeeld mag worden, dank je wel voor jullie
instemming en vertrouwen hierin. De kinderen die volgend jaar in groep 1/2I zitten moeten nog een klein beetje
geduld hebben. Op dit moment lopen er nog sollicitatiegesprekken voor de vacature die we daar naast juf
Charlotte hebben. We streven er nog steeds naar om op 7 juli, als we in de nieuwe groep gaan stoeltje passen, die
leerkracht gevonden te hebben zodat ze ook met hem of haar kunnen kennismaken.
Verder is het ons gelukt om 3 fulltime onderwijsassistenten voor in ieder geval het komende schooljaar aan ons te
binden. Zij komen onze units ondersteunen zodat we weer een stap kunnen zetten in onze missie naar meer
passend en gepersonaliseerd onderwijs.
Maandag krijgt u ook het rapport te zien. U bent van harte uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan met de
leerkracht van uw kind. In sommige groepen is het al zo dat de kinderen niet alleen aanwezig zijn tijdens dit
gesprek, maar ook al (een beetje) de regie gaan voeren. Ook dat is iets wat steeds verder uitgebreid zal worden.
We zetten hiermee de volgende stap op weg naar meer eigenaarschap bij de kinderen over hun eigen
ontwikkeling.
Voor nu een zonnige zomergroet en een fijn weekend gewenst.

Hartelijke groeten,
Anouk van Lierop
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