
 

                                                                                                                                                                          

                   
AGENDA 

  juli Jarig 

1 do   

2 vr   

3 za   

4 zo   

5 ma   

6 di Musical gr 8  

7 wo Musical gr 8  

8 do   

9 vr  Thomas uit groep 1-2 

10 za   

11 zo   

12 ma  Puck uit groep 3-4 

13 di   

14 wo MR Tobias uit groep 4-5 

15 do Doorstroomochtend, Portfolio 2  

16 vr  Aicha uit groep 3-4 

17 za   

18 zo  Cheryl uit groep 3-4 

19 ma Studiedag team, kinderen vrij  

20 di   

21 wo Meester-en juffendag Fenne uit groep 8 

22 do Gala Willem uit groep 7 

23 vr Laatste schooldag, groep 8 vrij Inez uit groep 4-5 

24 za   

25 zo   

26 ma Start zomervakantie  

27 di De school begint weer op 6 sep.  

28 wo   

29 do  Jara uit groep 1-2 

30 vr  Pien uit groep 7 

31 za   

 

 

 

NIEUWSBRIEF 

JULI 2021 



 

 

 

 

Welkom in groep 1-2 bij juf Anne-Marie en juf Suzanne, 

Fabian.  

We wensen jou een fijne tijd op onze school, met mooie 

momenten en warme vriendschappen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het is u vast niet ontgaan dat, in een snel tempo, de 

(corona) versoepelingen doorgevoerd worden. 

Fijn dat er al zoveel meer mogelijk is. 

Ook op school zijn we blij dat de maatregelen en het 

protocol zijn aangepast. 

Blij en ook een beetje terughoudend…… we hebben 

namelijk in verschillende groepen kinderen gehad die 

besmet zijn met het virus. Dat betekent quarantaine, 

soms voor heel de groep, soms voor een paar kinderen 

en vaak ook nog testen. 

 

Vandaar onze keuze om nog even te wachten met het 

loslaten van de groepsbubbels en het gescheiden per 

klas buiten spelen. 

We kijken in ieder geval komende week hoe het zich 

ontwikkelt. 

 

De belangrijkste richtlijn blijft de 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen. 

Ook het thuishouden en eventueel laten testen van kinderen met verkoudheidsklachten blijft nodig. 

In de bijlage vindt u de bijgewerkte beslisboom. 

 

 

 

 

De leerkracht heeft een afsluitend kindgesprek met uw kind over het afgelopen jaar en de doelen die 

uw kind meeneemt naar de nieuwe groep/leerkracht. U kunt ervoor kiezen om bij dit gesprekje 

aanwezig te zijn. U moet dit zelf, voor 2 juli, doorgeven aan de leerkracht. Zij maakt dan met u een 

afspraak voor een gesprek. 

De gesprekken zijn facultatief.  

Tijdens het kind (ouder)gesprek kijkt de leerkracht met uw kind terug op het afgelopen schooljaar.  

WELKOM OP SCHOOL 

KIND-OUDERGESPREKKEN 

VERSOEPELINGEN 



 

Vragen hierbij zijn: 

✓ wat gaat/ging er goed, waar word je blij van, wat vind je fijn in de klas?  

✓ wat vind je moeilijk of niet fijn op school?  

✓ wat wil je nog leren op school?  

Daarnaast bespreekt de leerkracht met uw kind de doelen voor volgend schooljaar. Het verslag van dit 

gesprek gebruikt de leerkracht van het volgend schooljaar als start.   

 

Groep 7  

Met de kinderen in groep 7 kijken we ook alvast naar de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs.  

Om deze keuze goed te onderbouwen bespreekt de adviescommissie (leerkracht groep 7 Onno Merkx, 

de intern begeleider Thijske Verdaasdonk en de schoolleider Wilma van der Pol) wat een mogelijke 

uitstroom van uw kind kan zijn.  

Niet alleen de schoolresultaten en CITO-toetsen zijn belangrijk, maar er wordt ook gekeken naar de 

sociaal/emotionele ontwikkeling en werkhouding.  

Met deze gegevens stellen we een voorlopig advies (pré-advies) voor uw kind op.  U heeft dan meer 

tijd om te oriënteren wat de best passende school voor uw kind is. En de kinderen kunnen zich 

focussen op hun doel in groep 8. Uiteraard blijft het een voorlopige advisering die naar boven of 

beneden bijgesteld kan worden. In groep 8 krijgen de kinderen het definitieve schooladvies. Ouders 

van leerlingen in groep 7 ontvangen een uitnodiging via de gespreksplanner voor dit pré-

adviesgesprek. Dit gesprek is met leerling, ouders en leerkracht. 

  

Groep 8  

In week 26-27 heeft de leerkracht een afsluitend gesprek met ieder kind onder schooltijd. Hierin 

bespreekt de leerkracht hoe de afgelopen periode is verlopen en de aandachtspunten bij de start op 

het vervolgonderwijs.  

  

Van alle gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit kunt u in week 30 lezen in het ouderportaal. Op 

donderdag 15 juli krijgt uw kind portfolio 2 mee naar huis. 

 



 

 

 

 

 

….  

De start van het Jeelo-project Inrichten van je eigen omgeving was het zoeken naar afval, op de 

speelplaats en in Esch. Deze kanjers van groep 7 hebben het meeste afval gevonden. 

TOP gedaan en nu extra erop letten dat we geen afval zomaar op straat gooien!!!! 

 

 

 

Denk u nog aan het opgeven voor de 

verkeersbrigadiers?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEELO-NIEUWS 

BRIGADIEREN 



 

 

 

 

 

 

Lekker lezen op het strand? Of een luisterboek voor in de auto? Speciaal voor kinderen die nog geen 

ervaring hebben met de bieb, heeft Jeugdbibliotheek.nl de zomeractie Boek ‘n Trip! Met de online 

Bibliotheek-app beleeft je kind in juli en augustus gratis de leukste e-books en luisterboeken op een 

telefoon of tablet. Hoe werkt het? Vanaf 1 juli ontdek je de selectie zomerboeken per leeftijdscategorie 

en download je ze in de online Bibliotheek-app. Geen gedoe: je hoeft er niet voor naar de bibliotheek, 

geen lid te worden en ook niet te zeulen met boeken. Zo beleeft je kind tijdens de vakantie de 

spannendste avonturen en voorkom of verhelp je ook meteen een leesachterstand. Leuk, en handig! 

Lees en luister nu via de online Bibliotheek-app! ….                                          

 

 

 

 

 

ZOMERCHALLENGE 

 

Door een hele zomer niet lezen of 

schrijven lopen veel kinderen het 

risico van een ZOMERDIP: alle 

vooruitgang van de laatste tijd 

verdwijnt als sneeuw voor de zon. En 

na de vakantie voelt het alsof je weer 

terug bent bij af! 

Dat kan ook anders! Geef je op/ Meld 

je aan voor de ONLINE-ZOMER-LEES-

CHALLENGE!!  

• Ontdek hoe je lezen koppelt aan iets leuks  

• Samen enthousiast aan de slag kunt gaan met letters en lezen 

• En ontdek wat er dan zomaar spontaan kan gebeuren... 

Via: https://taalkanjer.nl/zomerchallenge-2021/ kun je je voor €17,- opgeven.  

10 zomerse uitdagingen om te lezen zonder gesoebat en gesleur, zodat je niet bang hoeft te zijn 
voor een 'zomerdip' 
Twee mails per week om 'waar je ook bent' op een ontspannen en uitdagende manier bezig te 
zijn met lezen en schrijven 
In deze 5 weken challenge gaat je kind samen met HONDERDEN andere kinderen lekker spelen, 
spellen en lezen en bouwen aan meer zelfvertrouwen en meer ZIN in lezen. 

 

We hopen dat er veel leerlingen van bs Willibrordus mee gaan doen! Neem ook een kijkje op: 

https://nl-nl.facebook.com/Taalkanjer/  

BLIJVEN LEZEN 

https://taalkanjer.nl/zomerchallenge-2021/
https://nl-nl.facebook.com/Taalkanjer/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NIEUWS VAN HET BERENHUIS 

NIEUWS UIT DE OMGEVING 


