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Beste ouders/ verzorgers, 

Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is de 

laatste week van dit schooljaar gestart. 

Schooljaar 2021-2022 zit erop. Het was 

weer een bewogen jaar. Maar gelukkig 

hebben we ons er goed doorheen geslagen 

en kijken we vooruit naar het nieuwe 

schooljaar. Als we terugkijken kunnen we 

concluderen dat er veel leuke activiteiten 

zijn langsgekomen. Het legoproject 

Future4Kids, een mooi concert op het plein 

door de kinderen en meester Pieter en met 

prachtig weer. De verloting heeft een 

bedrag van €242,60 opgeleverd. Van dat 

geld gaan we een geluidsbox aanschaven 

die we volgend schooljaar voor 

verschillende activiteiten en lessen kunnen 

inzetten. Iedereen was blij en heeft 

genoten tijdens het concert en het weer 

werkte heel goed mee.  

Voor het komend schooljaar hopen we 

verschillende activiteiten weer op te 

kunnen pakken, zodat het oude nieuwe 

weer terugkomt. Op de planning voor 

volgend jaar staat in ieder geval de 

voorjaarsmarkt. Een pleinfeest met allerlei 

leuke activiteiten.  

Voor nu zijn we bezig met de afronding van 

dit schooljaar. Groep 8 neemt afscheid. De 

jaarlijkse afscheidsmusical met de titel 

“Wie steelt de show” is deze week 

opgevoerd. Na 8 jaar basisonderwijs zit het 

erop en vliegen ze allemaal uit naar een 

nieuw avontuur. We wensen ze heel veel 

leuke, nieuwe ervaringen en hopen ze nog 

eens terug te zien om te horen hoe het 

met ze gaat.  

 

Tevredenheidsonderzoeken 

In april hebben we u gevraagd uw 

medewerking te verlenen aan een 

oudertevredenheidsonderzoek. Voor de 

betrouwbaarheid van het onderzoek is het 

noodzakelijk dat een minimum aantal 

ouders het onderzoek invullen. We hebben 

60 ouders bevraagd en daarvan hebben 35 

mensen gereageerd. Voor de 

betrouwbaarheid van het onderzoek 

hadden 41 ouders moeten reageren en 

wenselijk is  52 reacties. De informatie van 

dergelijke onderzoeken zorgt ervoor dat 

we blijven nadenken over wat we doen en 

hoe we dat doen. Thema’s die we uit dit 

onderzoek halen is hoe zorgen we ervoor 

dat leerlingen voldoende worden 

uitgedaagd en houden we ouders 

voldoende en op de juiste manier op de 

hoogte van de ontwikkeling van hun kind. 

Een onderzoek als dit houdt ons scherp en 

is belangrijk voor de driehoek leerling, 

ouders en school. Volgend schooljaar 

vragen we u nogmaals om mee te doen 

aan het onderzoek, zodat we weten dat 

meerdere ouders tevreden zijn over de 

school.  

Ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 

hebben we gevraagd om een enquête in te 

vullen. Iedereen heeft meegedaan en zo 

hebben we een beeld van de algemene 

tevredenheid, het welbevinden en het 



gevoel van veiligheid op school. Ze zijn 

gemiddeld genomen tevreden, maar ook 

dit onderzoek heeft ons informatie 

gegeven waar we extra aandacht aan 

moeten schenken. We praten met 

kinderen over hoe ze zich voelen op school 

en wat we samen kunnen doen om het 

gezellig te hebben in de klas en op school. 

Zo willen een cultuur creëren waarin 

iedereen zich  gehoord voelt.  

 

Gymnastiek 

De dagen, dinsdag en donderdag, blijven 

ongewijzigd. De aanpak ook. We willen 

zoveel mogelijk beweegtijd benutten en 

daarom vragen we u om uw kind op de 

gymdagen makkelijk zittende kleding aan 

te doen en schoenen voor in de gymzaal 

mee te geven. Om de lessen zo effectief en 

efficiënt mogelijk te geven worden 

sommige combinatiegroepen gesplitst om 

de beweegruimte optimaal te gebruiken. 

Op school is het geen gewoonte om te 

douchen na de les, maar als uw kind na 

school thuis komt is douchen wel aan te 

raden.  

Op dinsdag geven juf Geja (groep 3/4) en 

juf Anita (groep 5 t/m 8) les en op 

donderdag is meester Sten er om de 

gymlessen te verzorgen. Samen zorgen ze 

ervoor dat de doelen voor 

bewegingsonderwijs van het sportfolio 

aanbod komen.  

 

Informatieavond 

Noteert u alvast in uw agenda. 13 

september tussen 18.00 – 20.00 uur vindt 

er een informatieavond plaats voor alle 

ouders die betrokken zijn bij onze 

leerlingen. De opzet zal iets veranderen. U 

kunt het zien als een nieuwjaarsvisite. 

Nadere informatie volgt.  

 

Vakantierooster 2022-2023 

Studiedag 26-09-2022 

Herfstvakantie  17-10-2022 - 21-10-2022 

Studiedag  15-11-2022 

Kerstvakantie 26-12-2022 - 06-01-2023 

Voorjaarsvakantie   27-02-2023 - 03-03-2023 

Studiedag  23-03-2023 

Pasen   07-04-2023 - 10-04-2023 

Meivakantie  24-04-2023 - 05-05-2023 

Hemelvaart  18-05-2023 - 19-05-2023 

Pinksteren  29-05-2023 - 29-05-2023 

Studiedag  30-05-2023 

Zomervakantie  24-07-2023 - 01-09-2023 

GVO/ godsdienst 

Volgend schooljaar worden de GVO/ 
godsdienstlessen op dezelfde manier 
opgepakt als dit jaar. In groep 1/2  en 3/4  
wordt Godsdienstles gegeven aan de 
leerlingen die zich daarvoor opgeven. De 
andere leerlingen krijgen Sociale wereld 
oriëntatie. In groep 5 t/m 8 wordt 
Godsdienstig Vormingsonderwijs aan alle 
leerlingen gegeven. Juf Joke verzorgt ook 
het komend schooljaar deze lessen.  

Studie 

Juf Anouk Greving gaat dit schooljaar een 
studie volgen: Specialist Jonge Kind. 
Daarvoor zal ze een aantal dagen verdeeld 
over het jaar afwezig zijn. Zij wordt dan 
vervangen door juf Marianne. Te zijner tijd 
worden ouders van groep 1/2 op de 
hoogte gebracht als ze een studiedag 
heeft. 

Het afgelopen jaar heeft juf Marjan 
Rozenveld de opleiding 



kwaliteitscoördinator gevolgd. Dit heeft zij 
met goed resultaat afgerond. 

Juf Geja Rosing heeft zich geschoold in het 
geven van bewegend leren en de 
toepassing op school. Daarin heeft zij het 
team meegenomen en hebben we 
afspraken met elkaar gemaakt over hoe wij 
bewegend leren gaan inzetten. We houden 
u volgend schooljaar op de hoogte van de 
verdere ontwikkeling van bewegend leren.  

Juf Marianne Braam heeft een coachcursus 
gevolgd voor het begeleiden van stagiaires.  
We willen onze toekomstige collega’s heel 
graag goed en op de juiste  manier kunnen 
begeleiden tijdens hun stage.  

Data 

29 augustus 2022 1 schooldag  
31 augustus 2022 oud papier 
13 september 2022 informatieavond 
14 september 2022 schoolreis 1 t/m 6 

Tot slot wensen we iedereen een fijne 

zomervakantie. Geniet ervan, wees 

voorzichtig en kom gezond weer terug.    

 

Een zonnige groet,  

Team Sws Oostermoer

 


