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Beste ouders/ verzorgers, 

De vakantie staat voor de deur. Deze 

nieuwsbrief staat in het teken van het 

oude en nieuwe schooljaar. Zoals we al 

eerder hebben vermeld, gaat juf Gea 

Fidder ons verlaten en de rest van het 

team blijft ongewijzigd.  De groepsindeling 

voor het nieuwe schooljaar vindt u 

verderop in deze nieuwsbrief. We zijn nog 

op zoek naar vervanging om een deel van 

de taken van juf Gea over te nemen. Een 

ander deel wordt overgenomen door 

meester Stefan. Hij werkt volgend 

schooljaar ruim 4 dagen op Sws 

Oostermoer.  

 

Nationaal Programma Onderwijs  
Zoals u wellicht al heeft gehoord heeft het 

gehele onderwijs geld gekregen van het 

ministerie van onderwijs. Hiermee kunnen 

we op verschillende vlakken extra inzetten 

om de ontwikkeling van de leerlingen op,  

zowel cognitief als sociaal emotioneel, 

stimuleren. Wij zetten het geld in voor  

➢ extra ondersteuning in de klas.  

➢ De leerlingen krijgen muziekles van 

een vakleerkracht muziek. Pieter de 

Jonge gaat deze lessen verzorgen. 

Hij heeft al meerdere muziek 

activiteiten verzorgd op onze 

school.  

➢ Verbeteren begrijpend lezen. We 

hebben dit jaar een training 

gevolgd over begrijpend lezen en 

onderzoekend leren. Daar gaan we 

mee verder. We gaan dit schooljaar 

op zoek naar een nieuwe methode 

waar een beroep wordt gedaan op 

onderzoekend leren. We willen 

meer thematisch gaan werken, 

maar de leerlijnen voor 

aardrijkskunde, geschiedenis en 

natuur en techniek willen we 

waarborgen. We houden u op de 

hoogte van de ontwikkelingen.  

 

Afscheid juf Gea 

Donderdag 8 juli neemt juf Gea op 

bescheiden wijze afscheid van de 

leerlingen. Juf Gea zal trakteren en de tijd 

nemen om met alle leerlingen nog een 

praatje te maken.  

 

Vakantierooster 
Het nieuwe vakantierooster kunt u vinden 

op de website van Sws Oostermoer. Naast 

het vakantierooster hebben de leerlingen 

ook vrij op: 

➢ 6 oktober 2021  

➢ 5 november 2021 

➢ 8 maart 2022 

➢ 16 mei 2021 

Het team heeft dan studiedagen. Deze 

informatie kunt u volgend schooljaar ook 

vinden in de kalender op Social Schools.  
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Meester Stefan zal ingezet worden voor 

verschillende groepen. In grote lijnen 

hebben we de planning daarvoor klaar. 

Hoe we dat precies gaan doen hoort u 

z.s.m. in het nieuwe schooljaar.  

 

Gymrooster 

De leerlingen hebben volgend schooljaar 2 

keer gymnastiek. De lessen worden net als 

dit jaar gegeven op dinsdag en donderdag 

De aanpak blijft ongewijzigd. Op dinsdag 

krijgen de combinatiegroepen samen 

gymnastiekles, omdat we merkten dat ze 

het fijn vinden om ook samen te gymmen.  

Op donderdag tijdens de lessen van 

meester Sten blijven de 

bovenbouwgroepen gesplitst. Groep 1/2  

krijgt samen les en groep 3/4 ook omdat 

het samen 14 leerlingen zijn. De 

afzonderlijke groepen zijn dan heel klein. 

Gymmen in de kleine groepen is een 

effectieve en efficiënte manier van 

bewegingsonderwijs, omdat ze veel 

beurten krijgen en directere instructie 

begeleiding en dat is goed voor de 

motorische ontwikkeling.  

 

Godsdienstig Vormings Onderwijs 

(GVO) 
Met ingang van het schooljaar 2021-2022 

krijgen zowel groep 5/6 als groep 7/8 GVO.  

In deze lessen maken alle leerlingen kennis 

met wereldgodsdiensten en welke rol ze 

hebben gespeeld in de geschiedenis. De 

leerlingen leren respect te hebben voor 

andere geloven, levensovertuigingen en 

culturen. De lessen helpen de leerlingen 

een eigen kijk op het leven te ontwikkelen, 

Ze leren oog te hebben voor wat geloof 

voor mensen kan betekenen en respect te 

hebben voor mensen die anders in het 

leven staan dan zijzelf. Deze lessen worden 

gegeven i.p.v. de godsdienstlessen en 

sociale wereldoriëntatielessen.  

 

Bezoekjes 
Maandag 5 juli gaan alle leerlingen die 
volgend schooljaar naar een nieuwe klas 

en leerkracht gaan alvast een kijkje nemen. 

Ze kunnen kennismaken met de nieuwe 

leerkracht en er wordt ze verteld hoe het 

werkt in de nieuwe groep en wat er nieuw 

is in de volgende groep.  

 

Inloopmiddag van “De Hasselbraam” 
In de bijlage vindt u een flyer voor een 

inloopmiddag bij de Hasselbraam.  

Brief 

inloopmiddag.pdf
 

Door een dubbel klik te geven op het icoontje krijgt u onder in 

de balk een icoon die je aanklikt en dan wordt de flyer zichtbaar. 

 

Kalender 
Helaas lukt het niet om de kalender voor 

het nieuwe schooljaar al te publiceren op 

Social Schools. Zodra de kalender is gevuld 



hoort u dat van ons. 

Belangrijke data:  

➢ Eerste schooldag,  23 augustus 

2021 

➢ Schoolreizen, groep 1t/m 6, 1 

september 2021 

➢ Schoolfotograaf, 22 september 

2021 

 

 

Schoolschoonmaak 

Door corona hebben we besloten om ook 

dit jaar geen grote schoonmaak te 

organiseren met ouders in de school. De 

leerkrachten zullen u, indien nodig, via 

Social Schools vragen voor hulp bij het 

schoonmaken van materialen thuis.   

 

Zomervakantie 

Vrijdagmiddag 9 juli om 12.00 uur start de 

zomervakantie. We zullen dan zoals we 

gewend zijn aftellen van 100 naar 0 en 

groep 8 een erehaag geven voor hun 

laatste wandeling door de school.  

 

Zomerchallenge in Drenthe 

Fiets zoveel mogelijk met 

opa en oma en win een dagje 

uit!  

De 'Zomerchallenge' in Drenthe gaat van 

start in de vakantie! Veilig Verkeer 

Nederland daagt alle opa's, oma's en 

(klein)kinderen in Drenthe uit om in de 

zomervakantie samen zoveel mogelijk te 

fietsen. Samen fietsen is namelijk gezellig, 

goed voor je gezondheid en voor kinderen 

is het belangrijk om veel fietservaring op 

te doen in het verkeer. De Zomerchallenge 

bestaat uit verschillende opdrachten die je 

tijdens het fietsen uitvoert. Je sprokkelt 

plaatsnamen, speelt bingo en fietst een 

verhalentocht van de Drentse schrijver, 

Chris Vegter. De opdrachten zijn 

gebundeld in een speciaal boekje. Onder 

de deelnemende families die alle 

uitdagingen hebben gedaan, wordt een 

dagje uit in Drenthe verloot! Opgeven? Ga 

naar: 

www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe . 

Zomerchallenge 

Drenthe.pdf  
Door een dubbel klik te geven op het icoontje krijg je onder in de 

balk een icoon die je aanklikt en dan wordt de flyer zichtbaar. 

 

Eigen speelgoed 
Vrijdag 9 juli organiseren we een eigen 

speelgoed ochtend. Alle leerlingen mogen 

eigen speelgoed meenemen naar school. 

Met dit speelgoed gaan ze samen met 

andere leerlingen spelen. Het is daarom 

belangrijk zorgvuldig na te denken over 

welk speelgoed meegenomen wordt, 

omdat andere leerlingen er ook mee 

mogen spelen.  

 

En zo sluiten we weer een schooljaar af. 

Een jaar waarin weer niets ging zoals we 

gewend waren en alles anders dan 

normaal. We hebben ons er met elkaar 

goed doorheen geslagen en kijken toch 

terug op een mooi en menorabel jaar. 

Volgend schooljaar hopen we veel van wat 

we gewend waren weer een beetje op te 

pakken. We gaan er in ieder geval ons best 

voor doen.  

Groep 8 gaat ons verlaten en een nieuw 

avontuur tegemoet. We wensen ze het 

allerbeste en horen graag nog een keer 

hoe het met ze gaat.   

http://www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe


Tot slot wensen we iedereen een fijne 

vakantie. Geniet ervan, blijf gezond en zorg 

goed voor elkaar.  

 

Met vriendelijke groet,  

Team Sws Oostermoer 

 

 


