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Beste ouders/ verzorgers, 

We zijn alweer bezig met de laatste weken 

van het schooljaar. De tijd vliegt. Bij groep 

3 t/m 7 worden de cito toetsen 

afgenomen, de laatste oudergesprekken 

staan voor de deur en groep 8 is bezig met 

de voorbereidingen voor het afscheid van 

onze school.  

De laatste weken zijn er al een aantal 

versoepelingen doorgevoerd v.w.b. de 

coronaperikelen. De minister president 

zegt dat we uit de Lock down zijn, maar op 

scholen verandert er niets in de 

maatregelen. We willen u dan ook vragen 

om nog even vol te houden. De 

oudergesprekken vinden ook de laatste 

keer plaats via telefoon of videobellen. 

Daar krijgt u z.s.m. informatie over.  

Gelukkig zorgt het weer er voor dat alles er 

een beetje zonniger uitziet en dat het 

aangenamer is om buiten te zijn. Ik hoop 

dat het een tijdje zo blijft met af en toe 

wat regen, want dan is iedereen tevreden.  

 

Eindtoets IEP 

De resultaten van IEP eindtoets zijn binnen 

en we zijn ontzetten blij met de uitkomst. 

Alle leerlingen hebben een mooi resultaat 

gehaald en de score ligt boven het landelijk 

gemiddelde. De inspectie kijkt 

voornamelijk naar referentieniveaus. De 

leerlingen kunnen scoren op he 

basisniveau, dat heet 1F en op een 

streefniveau, dat noemen we 2F/ 1S.  

inmiddels hebben alle leerlingen van groep 

8 een schoolkeuze gemaakt en weten ze 

waar hun schoolloopbaan een vervolg 

krijgt.   

 

Vreedzame School 

Als bijlage bij deze nieuwsbrief zit een 

nieuwsbrief van de Vreedzame school. In 

deze brief wordt verteld waar de leerlingen 

nu in de groep mee bezig zijn.  

 

MR-verkiezingen 

Vorige week woensdag heeft uw oudste 

kind op school een envelop meegekregen 

naar huis. In de envelop zit een brief met 

uitleg over de MR-verkiezingen. De 

kandidaten stellen zich in deze brief aan u 

voor. Ook zit er in de envelop een 

stembiljet. Dit biljet kunt u ingevuld in de 

bijgevoegde envelop aan uw kind 

meegeven naar school of zelf in de 

daarvoor bestemde bus deponeren. We 

stellen het zeer op prijs dat u uw stem 

uitbrengt.  

 

Schoolkamp groep 7 en 8 

16, 17 en 18 juni a.s. gaan groep 7 & 8 op 

schoolkamp naar Breeland in Annen. 

Samen met juf Anita en juf Margreet gaan 

ze op de fiets en hebben ze een goed 

verzorgd programma rondom de 

groepsaccommodatie. Het beloofd een 

gezellig kamp te worden.  



Voor de andere groepen gaan we op zoek 

naar een schoolreisje na direct na de 

zomervakantie.  

 

Land Art 

Afgelopen donderdag hebben de 

leerlingen van groep 7 & 8 met natuurlijk 

materiaal een kunstwerk gemaakt langs de 

oever van de Hunze. Ze hebben van te 

voren uitleg gehad in de klas over hoe je 

dat maakt en daarna zijn ze er zelf in 

groepjes mee aan de slag gegaan. Ze 

vonden het erg leuk en hebben genoten. 

Vooral als je kunstwerk door de koeien erg 

lekker wordt gevonden.  

 

Streetwise 

Afgelopen vrijdag hebben medewerkers 

van Streetwise (een verkeersproject) van 

de ANWB alle leerlingen meegenomen in 

hoe je veilig kunt deelnemen aan het 

verkeer. De school, het plein en zelfs de 

Boerendijk was ingericht als leerplein. 

Iedere groep had z’n eigen activiteiten. Het 

was een leuk en leerzaam project en alle 

leerlingen hebben enorm genoten. Het is 

voor herhaling vatbaar.  

 

Studiedag  

Donderdag 10 juni zijn de leerlingen vrij. 

Het team heeft dan een studiedag. We 

hebben dan de derde training over 

thematisch werken en onderzoekend 

leren. Tijdens deze training hebben we het 

over de rol van het leesonderwijs bij 

thematisch leren.  

Vrijdag 11 juni is er gewoon school.  

Formatie 

We zijn druk bezig met het invullen van het 

formatieplaatje. Welke leerkracht komt er 

in welke klas. Alle leerkrachten die 

momenteel op onze school werken kunnen 

hier blijven werken. Als het plaatje 

compleet is laten we u dat weten.  

Juf Gea Fidder heeft besloten om per 1 

september a.s. met pensioen te gaan. Ze 

zal u later zelf u hier over informeren. We 

zijn op zoek naar vervanging voor juf Gea.  

 

Sportdag 

Samen met meester Sten zijn we bezig om 

24 juni een sportdag te organiseren voor 

de groepen 5 t/m 8. Normaal zou deze dag 

plaatsvinden in Gieten met andere 

scholen. Dit jaar doen we dat rondom de 

school. Wat we precies gaan doen laten we 

u nog weten. 

 

Alternatieve schooldag 

Ook voor groep 1 t/m 4 denken we na over 

een alternatieve schooldag. Een schooldag 

waar je even heel iets anders doet dan 

normaal. Ook hier brengen we u z.s.m. op 

de hoogte van de datum en de invulling 

van de dag.  

 

  

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 

 


